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De Nashville Verklaring komt niet uit de lucht vallen. 

De theologische achtergrond van een spraakmakend document 
 

Inleiding 

 

De opwinding in Nederland over de Nashville Verklaring aan het begin van het jaar 2019 zal voor- en 

tegenstanders rauw op het lijf zijn gevallen.  

Daarbij denk ik niet aan de liberaal-seculiere kerk, die geen antenne heeft voor het leven binnen de 

christelijke gemeente. Ernstiger is dat binnen die gemeente een polarisatie ontstaat over ethische 

thema’s rondom huwelijk, gender en seksualiteit.  

In Amerika spreekt men in dit verband van ‘complementarians’ tegenover ‘egalitarians’. De eerste 

groep komt op voor het huwelijk als instelling van God. Maar dan wel met een traditionele invulling 

van de rol van man en vrouw, waarbij de man leidend en de vrouw volgend is. Alleen binnen zo’n 

gezin worden kinderen veilig opgevoed. De ‘egalitarians’ pleiten voor gelijkheid van man en vrouw, 

zowel in de samenleving als binnen het gezin en de kerk.  

Consequentie van dit onderscheid is dat ‘complementarians’ tegen een leidende rol van vrouwen in 

de kerk zijn (zij mogen dus geen ambten bekleden), terwijl de ‘egalitarians’ geen onderscheid willen 

maken tussen man en vrouw. 

Beide groepen staan diametraal tegenover elkaar. De ‘complementarians’ beschuldigen hun 

tegenstanders van ontrouw aan Gods Woord, van vrijzinnigheid.  De ‘egalitarians’van hun kant 

verwijten hun tegenstanders fundamentalisme en een cultuur mijdende levenswijze.1 

Wanneer we deze polariserende tegenstelling willen overstijgen, doen we er goed aan de 

gedachtewereld achter deze bewegingen te onderzoeken. 

 

De Nashville Verklaring komt namelijk niet uit de lucht vallen. 

Het is een document dat is opgesteld binnen de kring van de Counsil of Biblical Manhood and 

Womanhood. Een denktank die Bijbelse waarden inzake huwelijk en seksualiteit onder de aandacht 

van een groter publiek wil brengen. Dat is ook in 2007 al eens gebeurd met de Danvers Statement, 

die eenzelfde strekking heeft als die van Nashville. 

Aan deze verklaringen ligt het theologisch denken ten grondslag, zoals dat verwoord wordt in het 

boek Recovering Biblical Foundations for Manhood en Womanhood. Aan het boek, dat in de loop van 

de jaren is aangevuld, werken verschillende auteurs mee, waarvan John Piper en Wayne Grudem de 

belangrijkste zijn. Dit boek zal voor de gemiddelde Nederlandse lezer niet gemakkelijk toegankelijk 

zijn. Maar wie googelt op internet komt een goede samenvatting van de belangrijkste thema’s uit het 

boek tegen onder te titel ‘Fifty Crucial Questions: An Overview of Central Concerns About Manhood 

and Womanhood’, geschreven door dezelfde auteurs. Daarvan is ook een Nederlandse vertaling 

voorhanden. 

Een aanvulling op een belangrijk onderdeel is op internet te vinden in de volgende twee artikelen, 

geschreven door Wayne Grudem: ‘Does Kephalè (’Head’) Mean ‘Source’ or ‘Authority Over’ in Greek 

                                                           
1
 Het internet geeft uitstekende informatie via de kernwoorden ‘Complementarian’ en ‘Egalitarian’. 

Christianity Today houdt de actualiteit in het theologisch debat accuraat bij.  
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Literature? (1985) ’2 en ‘The Meaning Of Kephalè (‘Head’): An Evaluation Of New Evidence, Real And 

Alleged’.3 

In dit artikel willen we een drietal belangrijke thema’s uit dit debat aan een nader onderzoek 

onderwerpen: 

 Heeft de man gezag over de vrouw? 

 Leidt een andere rol voor mannen en vrouwen tot onzekerheid over seksuele identiteit? 

 Is er een hierarchische  relatie tussen de personen binnen de Drieëenheid, die een format 

kan zijn voor de relatie tussen man en vrouw? 

 

Fifty Crucial Questions 
 
Het document ‘Fifty Crucial Questions’ zet al in vraag en antwoord 1 de toon. 
 
Op de vraag waarom het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke rollen zo belangrijk is, wordt 
geantwoord: Het gaat ons niet alleen om het gedrag van mannen en vrouwen, maar ook om de 
daaraan ten grondslag liggende mannelijke en vrouwelijke natuur. Bijbelse waarheid en helderheid in 
deze zaak zijn belangrijk, omdat dwaling en verwarring over seksuele identiteit leiden tot: 

1. Een huwelijksmodel dat geen weergave is van de relatie tussen Christus en de kerk (Efeziërs 
5:31,32) 

2. Ouderlijk gedrag dat jongens niet traint om mannelijk te zijn, en meisjes om vrouwelijk te 
zijn. 

3. Homoseksuele neigingen en toenemende pogingen om homoseksuele relaties te 
rechtvaardigen.  

4. Vormen van onbijbels, vrouwelijk leiderschap in de kerk, die de verwarring illustreren en 
bevorderen over wat de ware betekenis is van mannelijk en vrouwelijk. 

Samengevat zou je kunnen zeggen dat mannen zich als mannen behoren te gedragen en vrouwen als 
vrouwen. Doe je dat niet, dat beantwoordt je huwelijk niet aan de Bijbelse norm, voed je je kinderen 
niet goed op, bevorder je homoseksualiteit en komt het mannelijke leiderschap in de kerk in gevaar. 
Uiteraard dringt de vraag zich op wat we dan wel onder die seksueel onderscheiden identiteit (en het 
daaruit volgende gedrag) van mannen en vrouwen moeten verstaan. Kortweg gezegd gaat het om 
mannelijk  leiderschap, waardoor zij tot de conclusie komen dat op grond van 1 Timoteüs 2:11-15, 1 
Corintiërs 14:34-36 en 1 Corintiërs 11:2-16 alleen mannen predikant en ouderling (‘pastors and 
elders’) in de kerk mogen zijn. 
 
De draad van het verhaal 
 
Piper en Grudem willen bewijzen dat mannen gezag (authority) over vrouwen hebben. 
Laat dat in de samenleving niet worden erkend, in gezin en kerk blijft het gelden, omdat de Bijbel het 
aan christenen voorschrijft. 
Zij baseren deze opvatting vooral op de volgende Griekse woorden:  

 ‘hupotasso’ (zie Efeziërs 5:21-23; 1 Korintiërs 14:34), onderschikken. 

 ‘kephalè’ (zie Efeziërs 5:23,24; 1 Korintiërs 11:3), hoofd. 

 ‘authentein’ (zie 1 Timoteüs 2:12), gezag hebben over. 
Nu is het niet mijn bedoeling deze termen en teksten hier uitgebreid te behandelen. Voor wie er zich 
in wil verdiepen verwijs ik naar ‘Zonen en dochters profeteren’; met name de hoofdstukken 10, 11 en 

                                                           
2
 https://biblicalstudies.org.uk/pdf/tj/kephale_grudem.pdf ; zie ook The Meaning of Kephale¯ (“Head”): A 

Response to Recent Studies by Wayne Grudem, appendix 1 op p. 425 van Recovering Biblical Manhood an 

Womenhood, 1991, 2006, 2012, Wheaton, Illinois 60187, p. 425v.    
3
 Journal of the Evangelical Theological Society 44:1 (March 2001) p. 25-65. Zie: 

https://biblicalstudies.org.uk/pdf/kephale.pdf  

https://biblicalstudies.org.uk/pdf/tj/kephale_grudem.pdf
https://biblicalstudies.org.uk/pdf/kephale.pdf
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12. Mij gaat het er nu om of deze Griekse woorden dwingend verwijzen naar een mannelijk 
leiderschap in gezin en kerk, dat met het woord ‘authority’ (gezag) kan worden gekarakteriseerd. 
 
Bij ‘hupotasso’ is de vertaling van cruciaal belang. Dikwijls wordt het werkwoord vertaald met 
‘onderwerpen aan het gezag van’. Letterlijk staat er in Efeziërs 5:21,22: Onderwerp u aan elkaar in de 
vreze van Christus, de vrouwen aan hun eigen mannen als aan de Heer. 
Opvallend is dus dat het werkwoord in het eerste deel van de zin een wederkerige werking heeft. Dat 
is niet mogelijk als je het met ‘gezag’ vertaalt. Omdat bij gezag de een in autoriteit boven de ander 
staat. Als de een zich aan de ander onderwerpt en de ander aan de een, dan kan dat alleen in een 
wederkerige relatie op basis van gelijkwaardigheid. Daar past geen autoriteit bij. Deze wederkerige 
relatie wordt in het vervolg uitgewerkt in de richting van de man en de vrouw binnen de relatie van 
het huwelijk. Bijzonder is, zelfs al in de inzet van de verzen 21 en 22, dat daarbij voortdurend wordt 
gewezen op Christus, de Heer. In het nieuwe leven, door de kracht van de Geest, is Hij het die de 
nieuwe verhoudingen bepaalt. 
Vergeet daarbij niet dat het in Efeziërs 5 gaat over het huwelijk, niet over de houding van mannen 
tegenover vrouwen in het algemeen, in de samenleving of in de kerk. 
Daarom kun je uit het woord ‘hupotasso’ niet afleiden dat mannen een leidende rol over vrouwen 
behoren te hebben, laat staan dat zij uit hun man-zijn mogen afleiden dat vrouwen aan hun gezag 
zijn onderworpen.  
 
Nog veel feller wordt het debat gevoerd over de betekenis van het woord ‘kephalè’: hoofd. In de 
twee, in de inleiding genoemde artikelen kruist Wayne Grudem de degens met andere auteurs, die 
het woord ‘kephalè’ willen vertalen met ‘bron’ of ‘oorsprong’. Volgens hem kan het woord ‘hoofd’ in 
onze Bijbelse context alleen maar vertaald worden als ‘authority over’, gezag hebben over. 
Ik ben tot de overtuiging gekomen dat hij het debat met zijn opponenten op punten wint: de 
vertaling ‘source’ (bron of oorsprong) is in dit verband zwak en nogal gezocht. Maar dat betekent nog 
niet dat je automatisch moet overhellen naar Grudems alternatief: ‘authority over’.  
Laten we eerst maar weer de betreffende kernteksten zo letterlijk mogelijk vertalen: 

 Efeziërs 5:23,24: want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd is van de 
kerk. 

 1 Korintiërs 11:3: Ik wil dat jullie weten dat van iedere man het hoofd Christus is, en het 
hoofd van de vrouw de man, en het hoofd van Christus God. 

Opnieuw is duidelijk dat het gaat om de relatie van man en vrouw binnen het huwelijk. Deze relatie 
wordt bepaald door de wijze waarop Jezus Christus aan zijn gemeente verbonden is. Daarvoor wordt 
de metafoor hoofd-lichaam gebruikt. Deze metafoor wordt prachtig uitgewerkt in Efeziërs 5, in zulke 
poëtische en hooggestemde woorden dat Paulus aan het eind uitroept: ’Dit mysterie is groot!’  
De tekst uit Genesis: ‘zij zullen tot één vlees zijn’ wordt toegepast, zowel op man en vrouw, als op 
Christus en de kerk. Je krijgt dat voor je verstand niet rond, maar wel is duidelijk dat met geen woord 
wordt gerept over gezag (authority). De hoofd-lichaam metafoor gaat veel dieper en overstijgt het 
debat dat Wayne Grudem voert.  
In Christus vindt een Umwertung aller Werten plaats: zoals Christus zich geeft aan de gemeente om 
haar te redden, zo geeft de man zich aan zijn vrouw. Dat zijn heilswoorden voor man en vrouw, zoals 
ook uit 1 Korintiërs 7:14 blijkt. 
In 1 Korintiërs 11:3 is de metafoor hoofd-lichaam niet aanwezig. De vraag is dus welke betekenis het 
woord ‘hoofd’ hier heeft. Als je geen andere mogelijkheid overweegt dan het door Grudem 
geponeerde ‘authority over’, loop je vast. Uiteraard is er sprake van een volgorde, die je ook nog wel 
als een zekere rangorde mag uitleggen. Maar wie deze orde versmalt tot gezag, belemmert zichzelf 
om bij elke genoemde relatie (God-Christus; Christus-man; man-vrouw) te zoeken naar het geheim. 
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Een geheim dat in het vervolg van de tekst aandacht krijgt, als het gaat om de houding van mannen 
en vrouwen ten overstaan van God.4  
Ernstiger wordt het wanneer God als hoofd van Christus wordt uitgelegd als uitsluitend een 
gezagsrelatie. Daar komen we onder het hoofd Drie-eenheid op terug.    
 
Maar Grudem gaat nu een stap verder. Eerst vertaalt hij het Griekse woord voor hoofd (‘kephalè’) 
consequent als ‘authority over’, met verwaarlozing van de metafoor en het feit dat het uitsluitend 
over de huwelijkse relatie gaat. Vervolgens verklaart hij deze teksten algemeen geldig, niet alleen 
binnen het huwelijk maar ook voor de relatie van mannen en vrouwen in de kerk. 
Belangrijk is de volgende samenvatting bij vraag 3: ‘the Biblical connection between family and 
church strongly suggests that the headship of the husband at home leads naturally to the primary 
leadership of spiritual men in the church’. (Ik geef het citaat in het Engels, omdat elke vertaling 
onrecht doet aan het origineel). 
Deze zin is van groot belang in het denken van Piper en Grudem. Zij trekken dus een parallel tussen 
de structuur van het gezin en die van de kerk. Dat is nog wel te volgen. Maar vervolgens maken zij 
een gedachtesprong: van de relatie tussen Christus en zijn gemeente springen zij zonder meer over 
naar de man als geestelijk leider in de kerk. Er bestaat volgens hen zo’n sterke relatie tussen gezin en 
kerk, dat het hoofd zijn van de man in het gezin van nature leidt tot zijn leiderschap in de kerk. We 
hebben dat als volgt in schema gezet. 
 

Dubbele metafoor 
Hoofd en lichaam - Huwelijk  

??? 
? 

Man Christus  Mannen als geestelijk leider 

Vrouw Kerk  Vrouwen 

 
De eerste twee kolommen kloppen. Maar het vergt exegetische acrobatiek om vanuit de eerste twee 
kolommen een parallel te trekken naar het geestelijk leiderschap van mannen in de kerk. Het model 
van Christus als hoofd en de gemeente als zijn lichaam kom je in de Bijbel niet tegen als metafoor 
voor mannelijk leiderschap. Daarmee valt één van de voornaamste pijlers weg onder de fundering 
van Piper en Grudem’s theorie dat vrouwen (in ieder geval buiten de huwelijksrelatie) ondergeschikt 
zijn aan mannen. 
Het ‘strongly suggests’ uit de quote is dus wel suggestief, maar niet waar!  
Opvallend is ook het woord ‘naturally’ in het citaat. Dat staat er niet zomaar: het is karakteristiek 
voor het denken van Piper en Grudem. Door de verwijzing naar Genesis 2 wekken zij de suggestie dat 
het onderscheid tussen man en vrouw, zoals zij dat zien en formuleren, in de schepping is gegeven: 
de man als leider, de vrouw als volgend. Dat is de achtergrond van het woord ‘naturally’: vanuit zijn 
geschapen natuur heeft de man gezag over de vrouw, en de vrouw is geschapen om zich daarnaar te 
voegen. Dat beiden geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God staat daarbij geheel in de 
schaduw. En dus is het natuurlijke gevolg van deze gedachtegang dat de kerk wordt geleid door 
mannelijke oudsten en predikanten. Dat leert de natuur. 
In Efeziërs 5 spreekt Paulus over iets heel anders dan wat natuurlijk is: over het geheim (mysterion) 
van het huwelijk, met het oog op de relatie tussen Christus en de gemeente. Het gaat daar dus over 
iets onzegbaars, een diepe, verborgen wijsheid die verwondering oproept. Piper en Grudem 
ontsieren en versimpelen dit geheim door het uit te leggen als leiderschap voor de man en 
onderschikking door de vrouw. Om het vervolgens van toepassing te verklaren op alle mannen en 

                                                           
4
 Belangrijk is ook dat het woord ‘kephalè’ in de betekenis van leidinggevende vrijwel altijd slaat op een leider 

van een grotere groep, een generaal t.o.v. zijn leger bijvoorbeeld. Hoofd als leidinggevende van één persoon 
komt niet of nauwelijks voor. 
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vrouwen in de kerk, of ze nu getrouwd zijn of niet. Wie de derde kolom in het schema op deze wijze 
uit de eerste twee afleidt, degradeert het huwelijk tot weinig meer dan een gezagsrelatie.5   
 
Dan blijft nog over het woord ‘authentein’ (gezag hebben over) uit 1 Timoteüs 2:12. De context is 
hoe mannen en vrouwen zich behoren te gedragen in de gemeente. In deze tekst dus geen verwijzing 
naar het huwelijk. Het gaat om mannen en vrouwen in het algemeen. Er is ook geen verwijzing naar 
het ambt in de kerk. Dat komt pas in hoofdstuk 3, over opzieners, diakenen én vrouwen (vers 11!).6 
Over het woord ‘authentein’ is veel te doen. Laten we ervan uitgaan dat het zowel in positieve als 
negatieve zin gebruikt kan worden. Paulus verbiedt dus vrouwen om een gezaghebbende houding 
aan te nemen tegenover mannen. Zo’n opmerking heeft alleen maar zin als er in Efeze iets aan de 
hand was. Ik ga daaraan nu voorbij.7 Punt is, of je uit deze terechtwijzing van Paulus het omgekeerde 
mag concluderen: dat de man als man gezag over de vrouw als vrouw heeft. Dat is namelijk wat Piper 
en Grudem beweren. Maar daar geeft de tekst helemaal geen aanleiding toe.  
Het is ook vreemd aan het Bijbels onderwijs over de ambten. 
 
In dit verband is het de moeite waard het mooie (postuum uitgegeven) boekje van K. Sietsma, ‘De 
Ambtsgedachte’ te raadplegen. Hij schreef het tegen de achtergrond van het gezagsdenken van het 
nationaal socialisme, zoals zich dat manifesteerde voor en in de Tweede Wereldoorlog. De hoofdlijn 
van zijn betoog is dat ieder mens geroepen wordt tot ambtsdienst. Dat werkt hij uit naar het gezin, 
de overheid en de kerk. Maar het wezen is dat het gezag, zoals dat tot uiting komt in ambtelijk 
functioneren, niet verbonden mag worden met creatuurlijke categorieën. De nationaal-socialistische 
ideologie deed dat wel: het idealiseerde het gezag als een machtsfactor, die groeit uit ‘Blut und 
Boden’ en uitmondt in het ideaal van de ‘Uebermensch’. Dit denken staat diametraal tegenover het 
Bijbelse ambtsbegrip, dat alleen wil weten van een roeping van Godswege om in zijn dienst een 
bepaalde taak te vervullen.  
Toegepast op 1 Timoteüs 2 zou je kunnen parafraseren: lieve zusters, het nieuwe leven in Christus 
geeft jullie niet het recht of de gelegenheid om mannen te overheersen. Authentein (gezag hebben 
over) past namelijk niet bij het leven in Christus. 
Het is wonderlijk dat wij over deze tekst zoveel van mening verschillen, terwijl de kerkorde van de 
GKv de knoop laconiek doorhakt in Art. A.2.2: ‘Allen staan onder de ene Heer, Jezus Christus, het 
hoofd van zijn kerk. Geen persoon of kerk mag een andere persoon of kerk overheersen’. 
Als er in de kerk geen sprake mag zijn van overheersen, dan kan er ook geen sprake zijn van 
onderschikken. En dat uit naam van het hoofd van de kerk, de ene Heer, Jezus Christus. 
 
Homoseksualiteit 
 
In vraag 1 stellen Piper en Grudem dat een verkeerd zicht op ‘sexual identity’ leidt tot ‘homosexual 
tendencies and increasing attempts to justify homosexual alliances’.8  
In vraag en antwoord 41 werken zij dit uit, ook met een verwijzing naar punt 2 uit vraag 1, waar het 
gaat over de opvoeding van jongens als jongens en meisjes als meisjes. 
Eerst drie citaten. 

                                                           
5
 Submission blijft submission, ook al verbloem je het met woorden als ‘a wife’s divine calling to honor and 

affirm her husband’s leadership and help carry it through according to her gifts’. 
6
 Het gaat hier dus over opzieners, diakenen en vrouwen, niet over ‘pastors and elders’. Je zult eerst helder 

moeten krijgen welke taken deze opzieners, diakenen en vrouwen ambtelijk vervulden. Pas daarna komt de 
vraag aan de orde of die taken tegenwoordig door ‘pastors and elders’ worden verricht. 
7
 Literatuur over dit onderwerp is ruim voorhanden. Bijvoorbeeld P.H.R. van Houwelingen, ‘Timoteüs en Titus, 

Pastorale instructiebrieven’ en H. Folkers en anderen (red), ‘Zonen en dochters profeteren’, hoofdstuk 11. 
8
 Voor de vertaling: zie het begin, bij vraag 1. 
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‘We bring up homosexuality because we believe that the feminist minimization of sexual role 
differentiation contributes to the confusion of sexual identity, that especialy in second and third 
generations, gives rise to more homosexuality in society.’ 
‘… but we also see the clinical evidence that there is no such thing as a “homosexual child.” 
‘What Rekers means is that there are dynamics in the home that direct the sexual preferences of the 
child. Especially crucial is a father's firm and loving affirmation of a son's masculinity or a daughter's 
femininity. But, we ask, how can this kind of affirmation be cultivated in an atmosphere where role 
differences between masculinity and femininity are constantly denied or minimized? If the only 
significant role differentiation is based on competency and has no root in nature, what will parents 
do to shape the sexual identity of their tiny children? If they say that they will do nothing, common 
sense and many psychological studies tell us that the children will be confused about who they are 
and will therefore be far more likely to develop a homosexual orientation.’9 
Dit verhaal past goed in de evangeliekale, Amerikaanse context, waar nog steeds wordt geloofd dat 
homoseksualiteit een te genezen afwijking is. Het is een affront voor al die jongens en meisjes die bij 
het opgroeien ontdekken dat zij anders zijn dan anderen. Nu zijn er gevallen genoeg bekend van 
mensen die ervoor kiezen homoseksueel te zijn. De brutale en libertinistische uitingen daarvan 
maken het christgelovige homofielen extra zwaar om voor hun aard uit te komen. Dat je niet als 
homofiel geboren kunt worden is echter een onbewezen stelling, en daarom kwetsend voor al 
diegenen die dat maar al graag zouden willen geloven, maar het tegendeel ervaren. Van dat 
tegendeel, dat je homofiele aard al met je geboorte is meegegeven, zijn trouwens betere en 
overtuigender studies beschikbaar. 
Hetzelfde geldt voor wat hier beweerd wordt over de opvoeding. Ik denk met diep meegevoel aan 
ouders die stoere jongens hebben opgevoed, zelfs met een traditioneel, ouderlijk rolpatroon tussen 
man en vrouw, en toch tot hun verbazing merken dat één van hun jongens anders is dan de andere. 
En wat hier van jongens gezegd wordt, kun je mutatis mutandis ook op gezinnen met meisjes 
toepassen. Het is (meer dan) een belediging voor christen ouders om te beweren dat hun homofiele 
kind het product is van een verkeerde opvoeding. En het is rampzalig voor homofiele jongeren om te 
beweren dat hun afwijking niet door God gewild en dus te herstellen is. Suïcide is daarvan niet zelden 
het gevolg. 
Opvallend in de citaten is ook hier het beroep op de natuur en het gezond verstand. Het is immers 
prettig als de Bijbel, volgens jouw interpretatie, overeenstemt met je eigen gevoel. Uit het oog wordt 
verloren dat het evangelie vaak tegendraads is: tegen de natuur en vreemd aan wat mensen gewoon 
vinden.  
In een omgeving waar traditionele christenen homofilie nog steeds als iets vreeswekkends ervaren, 
doen deze argumenten het uiteraard goed.10 Van echte leiders in de kerk verwacht ik echter een 
zuiverder en meer gewetensvolle manier van argumenteren. 

                                                           
9 Vrije vertaling: Wij brengen homoseksualiteit ter sprake omdat we ervan overtuigd zijn dat de feministische 

gewoonte om het verschil in rolpatroon te minimaliseren bijdraagt aan de verwarring over seksuele identiteit, 
waardoor met name in de tweede en derde generatie homoseksualiteit in de samenleving toeneemt. 
Maar ook is duidelijk dat er geen klinisch bewijs is dat kinderen homoseksueel geboren worden. 
Wat Rekers bedoelt is dat er in de huissituatie krachten aan het werk zijn die richting geven aan de seksuele 
voorkeuren van het kind. Van speciaal en cruciaal belang is de krachtige en liefdevolle aanmoediging door een 
vader van de mannelijkheid van een zoon en de vrouwelijkheid van een dochter. En dus vragen wij: hoe kan 
deze manier van aanmoediging zich ontwikkelen in een atmosfeer waar het verschil in mannelijke en 
vrouwelijke rolpatronen voortdurend worden ontkend of geminimaliseerd? Als het enig belangrijke verschil in 
rolpatroon is gebaseerd op competentie en geen wortels heeft in de natuur, wat kunnen ouders dan nog doen 
om de seksuele identiteit van hun lieve kinderen te beschermen? Als zij zeggen dat zij daaraan niets willen 
doen, dan vertellen het gezond verstand en veel psychologische studies dat kinderen in verwarring raken over 
wie zij zijn, en zullen zij daarom een grote kans lopen om een homoseksuele oriëntatie te ontwikkelen. 
10

 Als missionair in hartje Afrika werd ik steevast geconfronteerd met de stelling dat homofilie daar niet 
voorkwam, mede dankzij het traditionele rolpatroon tussen mannen en vrouwen. Ik kreeg de gelegenheid om 
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Drie-eenheid 
 
In het door ons geraadpleegde stuk onder de titel Fifty Questions komt één argument niet naar 
voren, dat toch een belangrijke rol speelt in de argumentatie van Piper en Grudem. Om te bewijzen 
dat je als man en vrouw gelijkwaardig kunt wezen, terwijl de een toch aan de ander ondergeschikt is, 
wijzen zij op de relatie van God de Vader en God de Zoon binnen de Drie-eenheid.11 
Let wel: het gaat er dus niet om dat de Heer Jezus zich tijdelijk, als Middelaar in zijn menselijke 
natuur, onderworpen heeft aan de Vader, maar om de relatie binnen de Triniteit. 
Vooral 1 Korintiërs 11:3 wordt daarbij als bewijs gegeven: Christus is het hoofd van de man, de man 
het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Met andere woorden: als het woord ‘hoofd’ 
vertaald moet worden met gezag (authority over), dan staat Christus onder het gezag van God, de 
man onder het gezag van Christus en de vrouw onder het gezag van de man.  
Nu zijn er direct al enkele relativerende opmerkingen te maken: 

 Het gaat in deze tekst over een man en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn; en dus niet 
over een man en een vrouw in het algemeen. 

 Christus staat hier in het ambt van Middelaar in relatie met God. Dat is wat anders dan te 
zeggen: God de Vader is het hoofd van God de Zoon. 

Grudem brengt deze elementen echter niet in rekening. Hij stelt dat de Drie-eenheid laat zien dat je 
gelijk kunt zijn in wezen en toch verschillend. Zo kunnen man en vrouw (naar Gods beeld geschapen) 
gelijk zijn en toch verschillend.  
Tja, dat zal ook wel: mannen verschillen van vrouwen, ieder mens is trouwens verschillend. Maar dat 
is het punt niet. Grudem wil bewijzen dat de vrouw onder het gezag van de man staat en daarvoor 
voert hij het voorbeeld van de Drie-eenheid aan. Wat alleen maar kan betekenen dat hij gelooft dat 
God de Zoon aan de autoriteit van God de Vader is onderworpen, ook al zijn zij in wezen één.  
 
De vraag is dus: staat God de Zoon onder het gezag van God de Vader? 
Ik geef eerst enkele citaten, daarna een conclusie. 
In een commentaar op 1 Korintiërs 11:3 schrijft Grudem: 
‘In the personal relationships between the eternal members of the Trinity, though they are equal in 
deity and in all their attributes, they are different in respect to authority: the Father directs and 
commands and sends, whereas the Son responds and obeys and comes into the world. In theological 
terms, there is ontological equality with economic subordination among the members of the Trinity. 
And that authority relationship whereby God the Father is the “authority over” God the Son is 
reflected in Christ’s authority over every man and in the man’s authority over the woman.’ 
 
Elders schrijft Grudem over het onderscheid tussen ‘subordinatianisme’ en ‘subordinatie’. Het eerste 
is een Ariaanse dwaling, het tweede, volgens hem, een omschrijving hoe God de Zoon staat onder 
het gezag van God de Vader. 
But this is not the same as to say that 1 Cor 11:3 teaches the “subordination of the Son to the 
Father,” for that language is an orthodox description of how the Son relates to the Father - he is 
subject to the Father, who creates the world through him and sends him into the world to die for our 
sins. To say that the Son is subject to the Father, or that he is subordinate in his relationship to the 
Father, has been orthodox teaching according to Roman Catholic, Eastern Orthodox, and Protestant 
theology through the whole history of the church at least since the Council on Nicea in 325 AD, and 

                                                                                                                                                                                     
jarenlang intensief met mijn zwarte broeders en zusters om te gaan. Dan kom je er vanzelf achter dat de 
stelling niet klopt; maar de vrees om uit de kast te komen is enorm.  
11

 Het debat over de Drie-eenheid is in Amerika een hot issue geworden, dat de beweging van de 
‘complemetarians’ onderling diep verdeelt: opnieuw verwijs ik naar Christianity Today dat er objectief en 
deskundig verslag van doet. Het is op z’n minst verbazingwekkend dat daarvan niets doorklinkt bij de 
Nederlandse aanhangers van het Piper en Grudem project. 
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Kroeger is simply mistaken to apply the name of the heresy “subordinationism” to it. But to say that 
the Son is not fully divine and thus to deny the deity of Christ would be subordinationism, and that 
the early Fathers do not do. 
In een noot onder dit citaat verwijst Grudem naar enkele gezaghebbende dogmatici. Deze 
verwijzingen geven we in een noot weer12. De zinnen waar het vooral om gaat luiden als volgt: 
B.B. Warfield: There is no question that in modes of operation, the principle of subordination is 
clearly expressed. 
Charles Hodge: In the Holy Trinity there is a subordination of the Persons as to the mode of 
subsistence and operation. 
 
Wayne Grudem zegt echter iets heel anders: In the personal relationships between the eternal 
members of the Trinity, though they are equal in deity and in all their attributes, they are different in 
respect to authority. In theological terms, there is ontological equality with economic subordination 
among the members of the Trinity. 
 
Warfield en Hodge zeggen dat er binnen de Triniteit sprake is van onderschikking, als het gaat om de 
manier van bestaan en werken.  
Grudem gaat echter een beduidende stap verder. Aan de hand van het onderscheid tussen de 
ontologische en de economische triniteit, beweert hij dat de eerste de eenheid in God belijdt, terwijl 
de tweede het verschil in gezag (authority over) tot uitdrukking brengt. 
 
Opvallend is hoe in de bredere citaten de een de ander naspreekt, soms zelfs letterlijk. En de 
volgelingen van Piper en Grudem doen dat nog eens dunnetjes over. 
De vraag is of hun bewering klopt, dat de kerk deze onderschikking (subordination of submission) van 
de Zoon aan de Vader altijd heeft geleerd. 
Om daar helderheid over te krijgen nemen we een duik in de onverdachte en gezaghebbende 
‘Gereformeerde Dogmatiek’ van Herman Bavinck.13 

                                                           
12 Several evangelical theologians speak of the subordination of the Son to the Father. For example, Charles 

Hodge says, “Notwithstanding that the Father, Son, and Spirit are the same in substance, and equal in power 
and glory, it is no less true, according to the Scriptures, (a) That the Father is first, the Son second, and the 
Spirit third. (b.) The Son is of the Father (™kqeou, the logoj, ™kwn, ¢naaugasma tou qeou); and the Spirit is of 
the Father and of the Son. (c.) The Father sends, and the Father and Son send the Spirit. (d.) The Father 
operates through the Son, and the Father and Son operate through the Spirit. The converse of these 
statements is never found. The Son is never said to send the Father, nor to operate through Him; nor is the 
Spirit ever said to send the Father, or the Son, or to operate through them. The facts contained in this 
paragraph are summed up in the proposition: In the Holy Trinity there is a subordination of the Persons as to 
the mode of subsistence and operation.” Charles Hodge, Systematic Theology (three volumes; reprint edition; 
Grand Rapids: Eerdmans, 1970; first published 1871-73), vol. 1, 444-445. (Italics added for emphasis in this and 
the other quotations in this footnote.) Hodge continues later: “On this subject the Nicene doctrine includes, 1. 
The principle of the subordination of the Son to the Father, and of the Spirit to the Father and the Son. But this 
subordination does not imply inferiority” (ibid., p. 460). “The creeds [Nicea and Constantinople] are nothing 
more than a well-ordered arrangement of the facts of Scripture which concern the doctrine of the Trinity. They 
assert the distinct personality of the Father, Son, and Spirit; their mutual relation as expressed by those terms; 
their absolute unity as to substance or essence, and their consequent perfect equality; and the subordination 
of the Son to the Father, and of the Spirit to the Father and the Son, as to the mode of subsistence and 
operation. These are Scriptural facts to which the creeds in question add nothing; and it is in this sense they 
have been accepted by the Church universal” (ibid., p. 462). See also B.B. Warfield: “There is, of course, no 
question that in modes of operation,  the principle of subordination is clearly expressed” (Works, vol. 2 [Grand 
Rapids: Baker, 1991; reprint of 1929 edition] 165). Similarly, A. H. Strong, Systematic Theology (Valley Forge, 
PA: Judson, 1907) 342, with references to other writers; also Louis Berkhof, Systematic Theology (4th ed.; 
Grand Rapids: Eerdmans, 1939) 88-89. 
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We beginnen onze lezing in hoofdstuk IV,31: De Heilige Drieëenheid. 
Eerst waarschuwt Bavinck om geen al te verstrekkende conclusies te trekken uit de werken van de 
kerkvaders voor Augustinus, omdat in de eerste vier eeuwen het dogma van de Drie-eenheid nog 
niet tot volle rijpheid is gekomen. In IV,219 benadrukt hij dat Augustinus van een onderschikking van 
de Zoon aan de Vader niet wil weten: ‘Het onderscheid der personen kan daarom ook niet liggen in 
attributen of accidentiën, die de eene persoon zou hebben en de andere niet, maar alleen in de 
relaties onderling’. Pag 294 
In IV,224 gaat Bavinck verder in op de verhouding van wezen en persoon en van de personen 
onderling binnen de Triniteit. ‘Het onderscheid bestond niet in eenige substantie doch alleen in 
relatie’. Pag 311 ‘Het wezen Gods is van het Vader-zijn, het Zoon-zijn en het Geest-zijn niet zakelijk, 
substantieel maar alleen ratione, relatione onderscheiden.’  Pag 312 
Belangrijk is IV,229, pagina’s 328 tot 331. Enkele citaten: 
‘Deze immanente verhoudingen der drie personen in het Goddelijk wezen treden ook naar buiten in 
hunne openbaringen en werken. Wel zijn alle opera ad extra aan de drie personen 
gemeenschappelijk eigen. [...] Het is altijd de ééne en zelfde God, die in schepping en herschepping 
optreedt. Maar in die eenheid wordt de orde der drie personen bewaard. De ontologische triniteit 
spiegelt zich ook in de oeconomische af. En daarom worden aan elk der drie personen bijzondere 
eigenschappen en werken toegeschreven, niet met uitsluiting der beide andere personen’. 
‘Daaraan beantwoordt ook een oeconomisch onderscheid in de opera ad extra. Deze zijn wel alle 
wezenswerken, maar elk der drie personen neemt daarbij toch die plaats in, welke beantwoordt aan 
de orde van zijn bestaan in het Goddelijk wezen. De Vader werkt van zichzelven door den Zoon in 
den Geest’. 
‘Alle werken naar buiten, schepping, onderhouding, regeering, vleeschwording, voldoening, 
vernieuwing, heiligmaking enz. zijn werken der gansche triniteit. Maar desniettemin wordt in 
oeconomischen zin de schepping meer bepaald aan den Vader, de verlossing aan den Zoon, de 
heiligmaking aan den H. Geest toegeschreven. Gelijk in de ontologische triniteit de Vader in orde de 
eerste is, en de Zoon de tweede en de H. Geest de derde; zoo is ook in de historie der openbaring de 
Vader gegaan vóór den Zoon en deze wederom vóór den H. Geest’. 
 
Het is dus duidelijk dat ook Bavinck van een orde binnen de Drie-eenheid spreekt. Daarbij maakt hij  
geen onderscheid tussen de ontologische en de economische Triniteit: het gaat om dezelfde orde. 
Het onderscheid tussen de drie Personen binnen het ene goddelijke Wezen wordt door hem om-
schreven als relationeel. Van onderschikking is bij Bavinck geen sprake, laat staan van onderscheid in 
autoriteit.14 

                                                                                                                                                                                     
13

 De citaten in de tekst komen uit de tweede druk: Dr. H. Bavinck, ‘Gereformeerde Dogmatiek’, Tweede Deel, 
Kampen 1908. De eerste druk is, met dezelfde citaten maar met een andere nummering, voor iedereen 
toegankelijk via de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren. 
14

 Bavinck schrijft geheel in de lijn van de ‘Institutie’ van Johannes Calvijn (Editie Dr. A. Sizoo, Delft 1956). 
Aanbevolen lezing: Hoofdstuk XIII uit Boek I, met name paragraaf 26. Enkele citaten: ‘Want sprekend in de 
Persoon des Middelaars, houdt Hij de middenplaats tussen God en de mensen, en toch wordt daarom zijn 
majesteit niet verkleind. Want ofschoon Hij zichzelf vernederd heeft, heeft Hij toch zijn heerlijkheid, die voor de 
wereld verborgen was, niet verloren bij de Vader. […] Zo, toen Hij tot de apostelen zeide (Joh 14:28 en 16:7): 
“Het is nut, dat ik tot de Vader ga; want mijn Vader is meerder dan ik”, kende Hij niet zichzelf slechts een 
tweede Goddelijkheid toe, om wat het eeuwige Wezen betreft minder te zijn dan de Vader, maar omdat Hij, de 
hemelse heerlijkheid verkregen hebbend, de gelovigen verzamelt tot deelgenootschap daaraan. Hij plaatst de 
Vader in een hogere graad, in zoverre als de zichtbare volmaaktheid van zijn glans, die in de hemel gezien 
wordt, verschilt van die mate der heerlijkheid, die gezien werd in Hem zelf, toen Hij met vlees bekleed was”.  
In heerlijkheid en majesteit is dus de Zoon aan de Vader gelijk. Van verschil in autoriteit binnen de Drie-eenheid 
is ook bij Calvijn geen sprake. 
Dezelfde gedachtelijn ontdekken we in Boek II, Hoofdstuk XIV, paragraaf 3: ‘Maar wanneer wij als deelgenoten 
aan de hemelse heerlijkheid God zullen zien, gelijk Hij is, dan zal Hij, na het ambt van Middelaar volbracht te 
hebben, ophouden des Vaders gezant te zijn, en tevreden zijn met die heerlijkheid, welke Hij bezat vóór de 
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In het licht van deze woorden van Bavinck kun je nog wel meegaan met Warfield en Hodge, al blijft 
het gevaarlijk hierbij het woord ‘subordinatie’ te gebruiken. Maar Grudem splitst de ontologische en 
de economische Triniteit, door alleen bij de laatste van subordinatie te spreken, en dan nog wel in de 
zin van verschil in autoriteit. Balanceren Warfield en Hodge nog net op het randje van de orthodoxie, 
Grudem kiepert er over heen en begeeft zich op de glibberige glijbaan van de heresie. 
 
Met de geloofsvorm van Athanasius15 belijden wij immers: 

6. maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één goddelijkheid, gelijke 
heerlijkheid, dezelfde eeuwige majesteit. 
13. Evenzo is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. 
24. En in deze Drie-eenheid is geen sprake van eerder of later, noch van meer of minder, 
maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en hoedanigheid. 

Het is niet uit te leggen dat de Zoon gelijke majesteit heeft als de Vader, almachtig is als de Vader, en 
tegelijk onderworpen is aan het gezag (authority) van de Vader. Dat valt niet uit te leggen langs de 
lijnen van gereformeerde theologie, omdat het al sinds de vierde eeuw een dwaling is. 16 

                                                                                                                                                                                     
schepping der wereld. En de naam Here past ook in geen ander opzicht in het bijzonder op de Persoon van 
Christus, dan voorzover Hij Middelaar is tussen God en ons. En daarop slaat het woord van Paulus: “Eén God, 
uit wie alle dingen, en één Here door wie alle dingen zijn” (1 Cor. 8:6); namelijk aan wie de tijdelijke 
heerschappij door de Vader opgedragen is, totdat zijn goddelijke majesteit gezien wordt van aangezicht tot 
aangezicht; immers aan haar zal, doordat Hij de heerschappij aan de Vader weergeeft, niet alleen iets 
ontnomen worden, maar zij zal zelfs veel helderder schitteren. Want dan zal God ook ophouden het Hoofd van 
Christus te zijn, omdat de Godheid van Christus zelf uit zichzelf zal schitteren, terwijl ze nu nog met een sluier 
omhuld is.’  (onderstreping van mij, H.F.) Het is dus duidelijk dat Calvijn van een eeuwige onderschikking vàn 
eeuwigheid niet weten wil, en al helemaal niet van een onderschikking tót in eeuwigheid. Het Hoofd zijn van 
God (de Vader) over de Middelaar Christus is eindig volgens Calvijn!   
15

 Het debat in Amerika over de door Grudem voorgestane ‘Eternal Submission of the Son’ (ESS) wordt vooral 
gevoerd vanuit de geloofsvorm van Nicea: ‘En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, 
geboren uit de Vader, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet 
geschapen, één van wezen met de Vader’.  
16

 Geheel in deze lijn schrijft ook K. Schilder in zijn commentaar op de Heidelbergse Catechismus.  
Het volgende citaat (bij Zd 9, vraag 26, pag 153, 154) geeft daar, op niet mis te verstane wijze, getuigenis van: 
‘Een derde zaak spreekt Johannes van den Logos uit, als hij voortgaat: ‘en Gòd was de Logos’. De Logos is Zelf 
God. Origenes heeft er op gewezen, dat hier bij theos (‘God’) geen lidwoord staat. En daarmee in verband 
kwam hij met zijn leer van de subordinatie van den Zoon aan den Vader. Ook de Zoon was wel theos (God), 
doch niet ho theos (de God); de Vader was ho theos (de God), de Zoon evenwel was minder dan de Vader, aan 
den Vader ondergeschikt. Wel ook ‘theos’, niet ‘ho theos’. Dat zou een graadonderscheid aangeven, een 
verschil in grootte. Voor deze mening beroept men zich ook wel op Joh. 14:28, de Vader is grooter, meerder 
dan ik. Doch geheel ten onrechte. De Heere spreekt in 14:28 als de Logos, die vleesch geworden is; als bekleed 
met onze menschelijke natuur, zoals Hij kan heengaan van zijn discipelen, náár den Vader, gelijk Hij vlak vooraf 
zegt: indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijden, omdat ik heen ga naar den Vader. Hij sprak toen dus van Zich 
als Christus, als dienstknecht Gods, Jes. 42:1 e.v., als door den Vader gezonden, Joh. 7:28, 8:42, met een 
bepaalde taak, Joh 6:38, 39, 4:34, 10:18, 17:4. In dien zin en in die verhouding kon Hij zeggen: van mijzelf doe ik 
niets, 8:28, vgl. 5:30, cf. vs. 13, 5:30, 7:17, 14:10. Dat geldt alles van Hem als Middelaar, als door God gezonden 
in onze menselijke natuur, om het werk der verzoening uit te richten, voor ons de zondenschuld te betalen een 
de wet te volbrengen tot verwerving voor ons van volkomen gerechtigheid en zaligheid. In dien zin was de 
Vader grooter dan Hij. Dan was Hij dienstknecht en in dienstknechtspositie en –gestalte; als zodanig zou Hij, ten 
hemel varend, grooter heerlijkheid en macht deelachtig worden. […]  
Daarom schreef Johannes ‘kai theos en ho logos (en de Logos was God, of: en Gód was de Logos), maar kon hij 
niet schrijven ‘kai ho theos en ho logos’(en de Logos was de God). De Logos is ook God, evenals de Vader, 
dezelfde God, zooals ook de Heilige Geest, maar Hij is een ander Persoon dan de Vader en de Heilige Geest. Wij 
moeten beide vasthouden: kai ho logos èn pros ton theon, doch ook kai theos en ho logos. Hier is geen sprake 
van subordinatie, ook geen sprake van identificatie van personen, evenmin van hoogere, heerlijkere en 
geringere godheid.’ (Onderstreping van mij, H.F.)  
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Laten we ons er wel van bewust zijn dat afwijking van het oecumenisch belijden wel kerkscheidend 
is, in tegenstelling tot verschil van mening over de rol van mannen en vrouwen in gezin en kerk.  
 
Een eeuw na Bavinck verschijnt de ‘Christelijke Dogmatiek’ van G. van den Brink en C. van der Kooi. In 
hoofdstuk 3 komt de leer over de Drie-eenheid aan de orde. Over het onderscheid tussen de 
ontologische en economische (door hen genoemde immanente) triniteit zeggen zij het volgende: 
‘De triniteitsleer is om zo te zeggen de zekering die is aangebracht op deze kern van de bijbelse 
boodschap. God is licht, en er is in het geheel geen duisternis in Hem (1 Joh. 1:5). Dat kan alleen als 
(naar een beroemde formulering van Karl Rahner) de economische triniteit de immanente triniteit is 
en omgekeerd.’ 

‘Doorgaans wordt inderdaad gesproken over de ‘economische’ versus de ‘immanente’ triniteit. Dat 
kan tot misverstanden leiden. Er is niet mee bedoeld dat er twee triniteiten zijn, maar dat we de drie-
eenheid van God van twee kanten kunnen bezien: van de kant van Gods toewending naar ons toe en 
vanuit Gods eigen wezen. Het gaat er dan om dat het tweede aspect geheel door het eerste bepaald 
wordt.’

17
 

In hoofdstuk 10, over de persoon van Jezus Christus komen zij hierop terug: 
‘Het bovenstaande laat zien hoezeer de christologie van belang is voor de godsleer en de triniteit. […] 
De betekenis van Jezus Christus wordt daarmee in een kosmisch kader gezet, en zo beschreven als 
beslissend voor heel de werkelijkheid. Hiermee is de stap gedaan die we in hoofdstuk 3 beschreven: 
van de economische triniteit naar de immanente triniteit. Of in dit geval: van Jezus als Zoon van God 
en Heer naar Jezus als God de Zoon. Het trinitarisch denkschema wordt de mal om de 
heilsgeschiedenis te schikken. De Vader, de Zoon en de Geest waren er van den beginne. Wat in de 
tijd voor onze ogen verschijnt, is manifestatie van wat in God al is, van de eeuwig-rijke God.’18 
 
Het is goed deze woorden op je in te laten werken. Dan wordt immers duidelijk dat je een 
doodgevaarlijke weg opgaat wanneer je beweert dat God de Zoon onderworpen is aan het gezag van 
God de Vader.19 En dat alles om maar vol te kunnen houden dat vrouwen om hun vrouw zijn van 
nature ondergeschikt zijn aan mannen om hun man zijn.  
 
Er komt geen einde aan 
 
Het Piper en Grudem concept doet een massief beroep op schepping en zondeval om het gezag van 
de man over de vrouw te bewijzen. De komst van Christus en de uitstorting van de Geest hebben 
daar geen invloed op, zoals uit hun uitlegging van Paulus’ woorden blijkt. Zelfs de eeuwige sub-
mission van God de Zoon aan God de Vader ‘bewijst’ de autoriteit van de man over de vrouw.  
En mocht je denken dat wellicht de wederkomst van de Heer daar eindelijk verandering in zal 
brengen, dan heb je het mis. In het boek ‘Recovering Biblical Foundations for Manhood and 
Womanhood’20 schrijft Daniel R. Heimbach een opmerkelijk hoofdstuk (10) onder de titel: The 
Unchangeable Difference: Eternally Fixed Sexual Identity for an Age of Plastic Sexuality.  
Conclusie is dat ook op de nieuwe aarde de seksuele identiteit van man en vrouw blijft bestaan.  
Nu is het niet uitgesloten dat wij daar elkaar als mannen en vrouwen zullen herkennen. Het is zelfs 
een mooie gedachte. Maar in het concept van de ‘complemantarians’ betekent het dat de onder-

                                                           
17

 Van den Brink en Van der Kooi, ‘Christelijke Dogmatiek’ , pag 94 
18

 Van den Brink en Van der Kooi, ‘Christelijke Dogmatiek’, pag 391 
19

 Het moet tot nadenken stemmen dat de Jehova Getuigen voor hun stelling dat Jezus lager staat dan Jehova 
veelal dezelfde teksten aanvoeren en dezelfde argumenten gebruiken als Grudem voor zijn denken over 
Triniteit! 
20

 Wayne Grudem (editor), ‘Recovering Biblical Foundations for Manhood and Womenhood’ , 2002, Crossway 
Books, Wheaton-Illinois. 
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schikking van de vrouw aan de man tot in de eeuwen der eeuwen doorgaat.21 Afgezien van het 
speculatieve van deze bewering: voor vrouwen dooft het de glans van het leven daarstraks.  
 
De kerk als lichaam van Christus 
 
De huwelijksmetafoor, waarbij Christus als hoofd en bruidegom en de kerk als bruid en lichaam van 
Christus wordt getekend, mag richting gevend zijn voor ons denken. 
Er is maar één hoofd, en dat is Christus. 
Dat hoofd leidt en stuurt het lichaam, in al zijn geledingen. 
Dat lichaam wordt de bruid genoemd. Stel je voor: een bruid in bruidskleding. 
Zoals wij ernaar kijken is dat bruidskleed bevlekt, gescheurd, gerafeld.  
Maar de bruidegom ziet er helemaal anders tegenaan. Hij aanvaardt haar als een stralende bruid, 
zonder vlek of rimpel, gereinigd door zijn bloed. 
Dat is het geheimenis van Efeziërs 5, dwars tegen onze waarneming in. 
In het lichaam van Christus mogen de leden hun plaats zoeken. Elk heeft een roeping, allen hebben 
gaven. Alleen als deze tot hun recht komen, kan het lichaam goed functioneren. 
Ook gaven, die geschikt maken voor een ambt, worden opgemerkt. Dat kan de weg tot een roeping 
openen om leiding te geven in de kerk. Maar kijk  nu wel uit. Want zulk leiding geven doe je 
vervolgens niet uit jezelf. Ambtelijk leiding geven kan alleen in de naam van Christus. En als je daarbij 
wilt spreken van gezag, dan kan dat alleen als je namens Christus spreekt. Wie zich voor dat gezag 
beroept op zijn natuur (mannelijk en/of vrouwelijk), grijpt jammerlijk mis. Want gezag in de kerk 
komt niet voort uit de geschapen werkelijkheid, maar uit de hemel. 
Wie gezag verbindt aan zijn mannelijke natuur, komt uiteindelijk niet verder dan Lamech. 
Alleen als je beseft dat gezag een verleende volmacht is, durf je in de naam van Christus te spreken. 
Maar dan besef je meteen dat dit spreken niet aan sekse gebonden kan zijn. 
 
Conclusies 

 De theologie van John Piper, Wayne Grudem en hun medestanders wordt in hoge mate 
beheerst door het woord ‘gezag’ (authority over). Daarmee slaan zij het belijden over de 
Drieëenheid op een onverantwoordelijke manier uit het lood, maar ook de ethiek rond 
huwelijk en gezin. 

 Gezag en gehoorzaamheid zijn gekoppeld aan het vijfde gebod, niet aan het zevende. 

 Terecht komen de ‘complementarians’  op voor de waarde van huwelijk en gezin. Dat geldt 
temeer in een cultuur die als hedonistisch gekenmerkt wordt. De manier waarop zij daaraan 
invulling geven via een leidende rol voor mannen en een ondergeschikte rol voor vrouwen is 
in hoge mate speculatief. En dat geldt nog meer als deze eigenschappen algemeen geldend 
voor mannen en vrouwen worden verklaard. 

 We moeten ervoor waken dat we het beeld van het gezin, zoals wij dat kennen vanuit het 
midden van de 20e eeuw (echtpaar met kinderen), als een sjabloon over het Bijbels onderwijs 
heen leggen. Het gezin, of liever de familie (‘het huis’ in Bijbelse termen) kent in de loop van 
de eeuwen en in onderscheiden culturen velerlei vormen en structuren. 

 De apostel Paulus, die hoog opgeeft van het huwelijk, spreekt er tegelijk relativerend over: ‘ik 
zou willen dat iedereen was zoals ik’ (ongehuwd). Dat is een opsteker voor allen in de kerk en 
in de samenleving, die er al dan niet vrijwillig voor kiezen om ongehuwd te zijn. 

 Seksualiteit is een prachtige gave die God in de menselijke natuur heeft ingeschapen. Ieder 
mens zal dat bij het opgroeien ontdekken, erdoor in verwondering of in verwarring raken. 
Wie beweert dat seksualiteit alleen binnen het huwelijk beleefd mag worden, moet het boek 
Hooglied uit de Bijbel schrappen. 
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 Een gedachte die je wel nadrukkelijk in de Koran tegenkomt, maar nergens in de Bijbel enig aanknopingspunt 
vindt. Ook dat moet tot nadenken stemmen. 
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 Binnen de christelijke gemeente zijn we nog maar nauwelijks begonnen met de bezinning 
over de unieke identiteit van iedere persoon. De vanzelfsprekendheid dat je als jongen ver-
liefd wordt op een meisje, waarna je een huwelijk sluit en een gezin gaat stichten is ook in de 
kerk verre van vanzelfsprekend geworden. Deze ontwikkeling dwingt ons tot nadenken over 
de identiteit van singles, lhbt-ers en welke andere persoonlijkheid dan ook.   

 In het aangezicht van God de Vader en van Jezus Christus doen we er goed aan als 
schepselen onderling voorzichtig te zijn met te spreken over anders, meer of minder, hoger 
of lager, overheersing of onderwerping.  
Aan de voet van het kruis zijn wij allen gelijk. Zoals Luther zei: bedelaars. 

 
Henk Folkers, 10 januari 2019  


