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Man, vrouw en ambt   samenvatting en visie  

 
        
In deze notitie willen we  
 

1. de bespreking terugbrengen tot de kern 

2. Bijbelse lijnen volgen 

3. het ambt bezien in Bijbels licht 

4. markeren wat we niet bedoelen 

 

 
1 De bespreking terugbrengen tot de kern 
 

Het gesprek over man, vrouw en ambt (mvea) wordt gedomineerd door een 
discussie over een nieuwe hermeneutiek. Die discussie is ingewikkeld en roept 

argwaan op. Mensen zijn bang dat ze de Bijbel kwijtraken en verzetten zich 
tegen die ontwikkeling, en zo ook tegen de vrouw in het ambt. 
Die verbinding tussen hermeneutiek en mvea is ontstaan vanuit een eerder 

deputatenrapport voor de generale synode in 2014, waarin de vrouw in het ambt 
puur hermeneutisch werd verdedigd.  

Het zou niet gaan om het gebod van Paulus maar om zijn bedoeling, namelijk dat 

we als christenen geen aanstoot moeten geven maar ons moeten aanpassen aan 

de cultuur. Toen was de cultuur dat de vrouw niet mocht spreken in het openbaar, 

nu geven we juist aanstoot als we dat verbieden, aldus het rapport. Een 

onhoudbare benadering: hoezo mag de praktijk van het christelijk geloof geen 

aanstoot geven? Het kruis is zelf een aanstoot! Op deze manier zou de cultuur 

beslissend worden.  

De generale synode heeft dat rapport afgewezen, maar de verbinding was gelegd 
en de argwaan is gebleven. 

 

Excurs: wat is hermeneutiek en waarover gaat deze discussie? 

Hermeneutiek gaat over het verstaan van de Schrift en gaat altijd hand in hand 

met exegese. Exegese bepaalt wat er staat, hermeneutiek vraagt naar de 

betekenis ervan: ‘hoe verstaan wij wat er staat?’. Uiteraard is er overlap mogelijk 

tussen die twee.  

Hier gaan meteen al wegen uiteen. Om de uitersten te benoemen: 

A. verstaan van de Schrift kan alleen door de heilige Geest, er is geloof voor 

nodig, wedergeboorte. Van belang daarbij is niet alleen de tijd en context van de 

Bijbelschrijvers, maar ook het besef van onze eigen historie en context waardoor 

we verregaand worden beïnvloed (TU Kampen); 

B. ieder mens kan de Schrift verstaan, daar is geen geloof voor nodig. De 

ongelovige heeft geen leesprobleem maar een wilsprobleem, want de Bijbel is 

duidelijk. Een gelovige hermeneutiek is onzin, de Bijbel is wel een heilig boek 

maar de kunst van het recht doen aan de tekst geldt voor alle boeken (dr. Gert 
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van den Brink, vooraanstaand HH predikant); 

C. het gaat niet om verstaan, maar om objectieve regels voor Bijbeluitleg. Anders 

wordt de mens zijn eigen ijkpunt. Teksten zijn niet tijdgebonden maar altijd het 

Woord van God (dr. Pieter Boonstra in Nader Bekeken). 

Verdedigers van standpunt B en C hebben zware kritiek op mensen van A. Zij 

verwijten hen dat ze de mens centraal stellen en een universele maatstaf voor het 

verstaan van de Schrift onmogelijk maken.  

Verdedigers van standpunt A vinden dat mensen van B en C als een struisvogel 

hun kop in het zand steken voor reële vragen. Verstaan heeft immers niet alleen 

met de onfeilbare Schrift te maken maar uiteraard ook met de mens. Alleen 

Christus kan de Schrift voor ons open doen. A ontkent richting C dat de mens 

ijkpunt wordt. Ook al zijn teksten niet tijdgebonden, ze zijn vaak wel tijdbepaald. 

Niet alles in OT en NT is één op één over te zetten naar vandaag, dat vraagt nu 

eenmaal zorgvuldig onderzoek.  

 

Dit betreft nog maar de beginvragen. Nog moeilijker wordt het als de discussie 

gaat over de inspiratie van de Bijbel. De heilige Geest heeft Bijbelschrijvers zo 

geleid dat zij Gods Woord onfeilbaar hebben geschreven. Ook heeft de Geest 

gebruik gemaakt van hun menselijke kwaliteiten. Amos sprak als een boer, Jesaja 

als een stadhuisklerk en Lucas heeft onderzoek gedaan. De vraag is: hoe ver is 

die inbreng van menselijke kwaliteiten gegaan, hoeveel menselijke inzichten zijn 

daarin mee gekomen en hoe onderscheiden we die? Hierover worden ballonnetjes 

opgelaten (niet altijd even gelukkig) die de onrust aanwakkeren en bij anderen de 

indruk wekken dat het Sola Scriptura in geding is.  

 

Deze discussie is nog lang niet uitgekristalliseerd en al dat wantrouwen maakt het 

er niet beter op. Zelfs wordt betwist of dit soort vragen over de Bijbel wel gesteld 

mogen worden. De GKV liggen daarom zwaar onder vuur vanuit de buitenlandse 

zusterkerken, beschuldigingen worden geuit, banden verbroken. Een GKV 

predikant vatte de situatie zó samen richting die buitenlandse kerken: ‘u verwerpt 

onze antwoorden op vragen die u zelf niet stelt’. 

In dit kluwen is het gesprek over mvea terechtgekomen. De vrouw uit het ambt is 

nu een soort sjibbolet geworden, een lakmoesproef voor Schriftgetrouwheid. Dat 

is wel een beetje te begrijpen, maar zo doen we mvea geen recht.  
 
We willen terug naar de kern waar het in mvea om draait. Dat is deze vraag:  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Uiteraard kan het antwoord op deze vraag alleen gevonden worden in de weg 
van eerlijke exegese en hermeneutiek, maar die hele discussie over oude en 

nieuwe hermeneutiek kunnen we hierbij missen. 
We kunnen volstaan met de basisregels van de hermeneutiek die algemeen 

worden erkend, op een rijtje gezet door dr. Pieter Boonstra in Nader Bekeken: 
1. Ga uit van de eenheid van de Bijbel, God spreekt zichzelf niet tegen. 

2. Bekijk een tekst in het gedeelte waartoe hij behoort. 

3. Houd rekening met de verschillende genres in de Bijbel. 

4. Vergelijk Schrift met Schrift. 

Het gebod dat de vrouw de man niet mag onderwijzen maar zich moet laten 

onderwijzen (1 Tim.2) en dat ze moet zwijgen in de eredienst (1Kor.14), is dat 
een universeel gebod van God, herkenbaar vanaf de schepping en geldig voor 

alle tijden en plaatsen, of is dat een incidenteel gebod van God geweest voor 
de kerk in de dagen van Paulus vanwege de omstandigheden toen? 
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5. Let op de heilsgeschiedenis, het verschil en de overeenkomst tussen Oude 

en Nieuwe Testament. 

6. Bekijk de duistere plaatsen in het licht van de duidelijke plaatsen in de 

Bijbel over hetzelfde onderwerp. 

7. Wanneer de onduidelijkheid blijft bestaan, laat dan staan wat er staat 

onder het motto ‘de zaak is nog niet duidelijk’. 

Ook belijden we in NGB art.7 dat Gods Woord boven alles gaat en dat o.a. de 

gewoonte daarmee niet op één lijn is te stellen, ook al is die gewoonte heel oud. 
 

 

2 Bijbelse lijnen volgen  alle citaten zijn uit de Herziene Statenvertaling 

 
a. 1 Timoteüs 2 

1Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en 

dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 
2voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven 

zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. 
 
8Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige 

handen, zonder toorn en meningsverschil. 
 

11Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. 
12Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man 

overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. 
13Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 
14En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding 

gekomen. 

 
Deze tekst hebben we uitvoerig bekeken. De exegetische punten op een rij: 

- een ‘stil’ en rustig leven is niet alleen voor de vrouw (12), maar voor alle 
christenen (2). Ze worden opgeroepen te bidden voor alle mensen en daar 
in hun hart ruimte voor te houden, ook al is er onderdrukking en 

overheersing. De samenleving was één en al Romein en één en al man.   
Dit is als lijn in de Schrift herkenbaar: ‘stil’ is de houding waarin je je kunt 

schikken naar de omstandigheden, in hoop op God. Zie Psalm 62 ‘Zeker, 
mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en 
mijn heil; ik zal niet al te zeer wankelen.’ Zie ook Jesaja 53, de profetie 

over de komende Messias: ‘Hij werd verdrukt, maar deed zijn mond niet 
open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is 

voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open’(7); Hij heeft de 
zonden van velen gedragen en voor de overtreders gebeden’ (12). 

- de vrouw mag niet ‘heersen’ over de man. Hier staat een sterk woord met 

een overwegend negatieve klank, zoiets als ‘jezelf profileren’. Dit woord 
wordt in de Bijbel verder niet gebruikt voor ambt of leiding geven.  

Dit is als lijn in de Schrift herkenbaar: ‘eerst is Adam gemaakt, daarna 
Eva’, Paulus wijst het zelf aan. De vrouw is naast en tegenover de man 

geschapen, niet voor hem of boven hem. De vrouw had niet vóór en 
zonder Adam haar keus mogen maken. Paulus zegt daarmee niet dat de 
man wél zo zijn keus had mogen maken, vóór en zonder de vrouw. In het 
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Paradijs was immers zonneklaar dat de heerschappij over alle dingen, ook 

over de slang, aan man én vrouw was gegeven. 
- de vrouw mag geen onderwijs geven aan de man, maar moet zich door de 

man laten onderwijzen, in alle onderdanigheid. 
Deze ‘onderdanigheid’ is als lijn in de Schrift herkenbaar: het is de 
onderdanigheid van de vrouw aan haar eigen man. In 1Tim.2 staan 

meerdere voorschriften die niet alleen voor getrouwde vrouwen gelden, 
maar de onderdanigheid is een term uit het huwelijk. De vrouw is 

onderdanig aan haar eigen man, evenals de man het hoofd is van zijn 
eigen vrouw, die zijn lichaam is, Ef.5:22,23,24,25,28; Kol.3:18; Titus 2:5; 
1Ptr.3:1; 1Ptr.3:5. De man is zo niet het hoofd van elke vrouw en de 

vrouw is niet het lichaam van elke man. Deze huwelijkse verhouding is 
naar haar aard niet beperkt tot binnenshuis, maar werkt door in de 

samenleving. 
Deze onderdanigheid is uit liefde en is wederzijds, Ef.5:21 e.v. Man en 
vrouw zijn één vlees en dienen elkaar vol liefde met het oog op het 

eeuwige leven.  
 

Hermeneutisch valt het volgende op te merken: 
- al is een stil en rustig leven een herkenbare christelijke levenshouding, 

onderdrukking is er niet altijd. ‘Stil’ betekent niet dat christenen altijd 
moeten zwijgen in de samenleving en in de politiek. Als de gelegenheid 
zich voordoet mogen ze meedoen aan het publieke debat. Evenzo wordt 

de vrouw niet overal onderdrukt en mag ze gebruik maken van de ruimte 
die ze krijgt. 

- vraag die overblijft is: wat is de reden dat de vrouw de man niet mocht 
onderwijzen? Is dat a. een universeel gebod van de Heer, vanuit de 
schepping, of b. een incidenteel gebod omdat een onderwijzende vrouw in 

de dagen van Paulus te weinig onderdanig zou zijn? 
- daaraan gekoppeld is de vraag: ‘eerst is Adam gemaakt, daarna Eva’, 

waarop slaat dat? Alleen op het ‘niet heersen’ of ook op het ‘niet 
onderwijzen’? 

- als hierin sprake is van een universeel gebod van God, geldig voor alle 

tijden en alle plaatsen, is dit naar zijn aard geldig in heel de schepping en 
niet alleen in de kerk.  
 

Dit laatste in tegenstelling tot Boonstra in Nader Bekeken november 2017, die 

deze voorschriften in 1Tim.2 wil beperken tot de samenkomsten met een beroep 

op 1Tim.3:15: Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich 

moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil 

en fundament van de waarheid. 

  Tegen zijn opvatting zijn meerdere bezwaren te noemen: 

• ‘eerst is Adam gemaakt …’ gaat terug op de schepping, wat God in de 

schepping legde geldt overal; 

• het gaat in 1 Tim.2 om gebed voor alle mensen op alle plaatsen, in de ruimste 

zin van het woord; 

• Paulus refereert aan alle onderdanigheid van de vrouw, opnieuw in de ruimste 

zin van het woord; 

• in 1Tim.3:15 gaat het niet alleen over de samenkomst van de gemeente, dat 

woord komt er niet eens in voor. Het gaat over het leven van de gemeente, 

dat is breder dan de samenkomst; 

• in 1 Tim. 4:10 staat opnieuw dat God de behouder is van alle mensen, zoals 

de inzet al was in hoofdstuk 2; alles staat in die wijde context; 
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• in 1 Tim. 4 (en in heel de brief) staan meer aanwijzingen voor het leven van 

de gemeente die niet tot de samenkomst te beperken zijn; 

• in het algemeen: wat in een samenkomst ethisch onjuist is, is ook daarbuiten 

ethisch onjuist, want in de samenkomst wordt de toon gezet voor heel het 

leven met God; 

• de uitdrukking hoe je je moet ‘gedragen’ heeft te maken met handelen uit 

principes. Paulus gebruikt dit woord ook in 2 Kor.1:12, daar bedoelt hij 

christelijk leven in de kerk én in de wereld. 

 

b. 1 Korintiërs 14 
 
34Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan 

te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. 
35En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het 

is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. 

 
In deze tekst lijkt Paulus hetzelfde te zeggen als in 1 Tim.2 met opnieuw het 
argument van onderdanigheid.  

 
Specifieke exegetische punten: 

- ‘zoals de wet zegt’, waar slaat dat op? Op de onderdanigheid van de vrouw 
of ook op het gebod dat zij moet zwijgen in de eredienst? Dat de wet 
onderdanigheid leert is evident, dit is een herkenbare Bijbelse lijn. Maar 

dat de vrouw moet zwijgen is in de wet niet terug te vinden; 
- specifiek voor deze tekst is, dat het spreken van de vrouw in de eredienst 

een ‘schande’ wordt genoemd. Waarom is dat? En waarom is het publiek 
bidden en profeteren van de vrouw dan geen schande (hfst.11)? Vermoed 
wordt dat het spreken in de eredienst een beoordelend spreken is 

geweest, wat niet passend zou zijn bij de onderdanigheid van de vrouw. 
 

Hermeneutisch is het nog het volgende te zeggen: 
- Paulus gebruikt de typering ‘schande’ ook voor de vrouw zonder kap op 

haar hoofd, voor de vrouw met kort haar en de man met lang haar (1 
Kor.11:5, 14). Dit is toch wel duidelijk tijdbepaald. 

 

 
c. Genesis 1-3 

 
1:26En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; 

en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over 

het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde 

kruipen! 
27En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij 

hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 
28En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, 

vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de 

vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! 

 
2:18Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp 

voor hem maken als iemand tegenover hem. 

 
2:21Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; 

en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. 
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22En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw 

en Hij bracht haar bij Adam. 
23Toen zei Adam: 

Deze is ditmaal been van mijn beenderen, 

en vlees van mijn vlees! 

Deze zal mannin genoemd worden, 

want uit de man is zij genomen. 
24Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 

hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. 

 
3:14Toen zei de HEERE God tegen de slang: 

Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt 

onder al het vee en onder alle dieren van het veld! 

Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. 
15En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, 

en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; 

Dat zal u de kop vermorzelen, 

en u zult Het de hiel vermorzelen. 
16Tegen de vrouw zei Hij: 

Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; 

met pijn zult u kinderen baren. 

Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, 

maar hij zal over u heersen. 
17En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en 

van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de 

aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de 

dagen van uw leven; 18dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het 

gewas van het veld eten. 19In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u 

tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en 

u zult tot stof terugkeren. 

 

Ook deze tekst hebben we veel bekeken. De exegetische punten op een rij: 
- God schiep de mens (enkelvoud) naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk 

(1:27). Het dragen van Gods beeld is voor mannelijk en vrouwelijk samen; 
- het dragen van Gods beeld impliceert het voeren van heerschappij over de 

schepping (1:26); 
- expliciet krijgen man én vrouw de opdracht van God de aarde te vervullen 

en te onderwerpen (1:28); 

- bij alle verschil tussen man en vrouw, ook verschil in volgorde, is er geen 
verschil in het voeren van gezag over het geschapene; 

- man en vrouw krijgen geen gezag over elkaar; 
- Genesis 2 vertelt ons hoe de vrouw geschapen werd: ze werd door God 

genomen uit de man, ze is één met hem en gelijkwaardig aan hem (23). 

De vrouw is geen hulp onder de man, maar tegenover de man (18). Te 
denken valt aan de linkerhand tegenover de rechterhand, samen één; 

- Genesis 3 vertelt de zondeval en de gevolgen daarvan: pijn bij baren, 
heerschappij van de man over de vrouw, zwoegen om te eten en tenslotte 

sterven. Dit onderstreept dat die heerschappij van de man over de vrouw 
er eerst niet was, zij is een gevolg van de zondeval.  

 

Hermeneutisch valt het volgende op te merken: 
- De volgorde van man en vrouw bij de schepping heeft een eigen 

betekenis. Adam is eerst geschapen zodat de vrouw uit hem genomen kon 

worden. Dit is onomkeerbaar en niet inwisselbaar. Zo kunnen man en 
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vrouw in diepe verbondenheid samen Gods beeld dragen. Toch wordt die 

scheppingsvolgorde in Gen. 2 niet hiërarchisch geduid. Waar komt die 

hiërarchische duiding dan vandaan? Ongetwijfeld van na de zondeval, 

vanuit praktijken van overheersing van de man over de vrouw. Ook in 

Nederland werd de vrouw eeuwenlang achtergesteld, politiek en 

maatschappelijk. In het begin van de 17e eeuw, toen onze Kerkorde werd 

geschreven en de ambten werden ingevuld, hadden vrouwen geen 

openbare functies en was het hun verboden te studeren. Dat werd gezien 

als een ‘ordinantie’ (bevel) van God; 

- de scheppingsvolgorde in Gen. 2 bevat geen bevel. Toch wordt die 

volgorde soms zomaar aangeduid als de ‘scheppingsordinantie’ , wat 

verwarring geeft. Het scheppingsbevel is dat man en vrouw samen en als 

eenheid Gods beeld zullen dragen, over de aarde zullen heersen en zich 

zullen vermenigvuldigen, Gen.1:26-28. 

- in theorie kan een volgorde een orde aanduiden of impliceren. Maar in het 

Paradijs was dat niet het geval, omdat de orde van begin af aan werd 

aangeduid: man en vrouw, die na elkaar werden geschapen, werden 

desondanks bekleed met gelijke heerschappij over de schepping om 

samen Gods beeld te dragen. Waar de orde zó duidelijk is beschreven, kan 

uit enkel de volgorde geen andere conclusie worden getrokken. 

- wel is het zo dat Adam de eerste mens was in wie God heel het menselijk 

geslacht al zag. Wij zijn allen zondaren geworden in Adam, niet in Eva, 

Rom.5:12. Zo bezien is Adam de eerste van alle vrouwen én mannen, niet 

alleen van vrouwen. Voor de onderlinge verhouding tussen man en vrouw 

maakt dat geen verschil, waarvan akte in het Paradijs. Adam was de 

eerste mens, de vrouw was dat niet, toch waren ze volstrekt één met heel 

hun leven. 

- als hulp tegenover de man is de vrouw geroepen en bevoegd hem aan te 

vullen en zo nodig te corrigeren. Toen er nog geen zonde was stond de 

aarde aan het begin van haar ontwikkeling waarbij de mens de taak kreeg 

haar te vervullen en te onderwerpen. Man en vrouw zouden elkaar daarbij 

nodig hebben, gaandeweg lerend van elkaars inzicht, ook van verschil in 

inzicht als man en vrouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gods bevel bij monde van Paulus dat de vrouw de man niet mag 
onderwijzen maar dat zij zich door hem moet laten onderwijzen is bij de 
schepping niet herkenbaar. In de schepping is ook geen aanwijzing te 

vinden voor het gebod dat de vrouw moet zwijgen bij (beoordelend) 
spreken in de eredienst.  

Kennelijk zijn dit geen universele geboden van God vanaf de schepping, 
maar incidentele geboden in de omstandigheden van toen. 
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d. 1 Korintiërs 11:3  

 

Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de 

vrouw en God het hoofd van Christus. 

Specifieke exegetische punten: 

- Wie is Christus? Wie is God? God is niet alleen de Vader, God is Vader, 
Zoon en Heilige Geest. Volgens hun plan tot ons behoud is de Zoon 

neergedaald op aarde en is geworden tot een knecht, een dienaar. In het 
Hebreeuws werd Hij beloofd als Messias, in het Grieks heet hij de Christus, 
beide woorden betekenen ‘Gezalfde’.  Een gezalfde is een dienaar, die door 

zijn zalving is aangesteld. In deze tekst gaat het dus niet over een 
natuurlijke onderworpenheid van de Zoon aan de Vader, dat zou ook niet 

kunnen, want in God is geen onderworpenheid (zie in ons Kerkboek de 
Geloofsbelijdenis van Athanasius). Nee, het gaat hier over de Dienaar die 
in de drieenige God zijn hoofd erkent om zijn dienst te vervullen tot ons 

behoud. We bedenken hierbij dat zijn dienst doortrokken is van liefdevolle 
vrijwilligheid, niemand heeft Hem hiertoe gedwongen. Hij heeft zelf met 

alle liefde meegewerkt aan het goddelijke plan waarin Hij zich geeft. 
Niemand neemt Hem het leven af, Hij geeft het uit zichzelf, Joh.10:17-18. 

 

- Wat is ‘hoofd’? Sprekend is hoe God als hoofd omgaat met Christus, zijn 
Knecht. 

We lezen in Jesaja 42:1: 
Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, 

Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; 

Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. 

 
In Jesaja 49:5 staat, als de Knecht het moeilijk heeft: 

En nu zegt de HEERE, 

Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd 

om Jakob tot Hem terug te brengen 

– maar Israël zal zich niet laten verzamelen. 

Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE, 

en Mijn God zal Mijn kracht zijn. 

 

In Jesaja 50:5-7 vertrouwt de Knecht in zijn lijden op zijn Zender: 
De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, 

en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, 

Ik wijk niet terug. 

Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, 

Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. 

Mijn gezicht verberg Ik niet 

voor smaad en speeksel. 

Want de Heere HEERE helpt Mij. 

Daarom word Ik niet te schande. 

 
In het bekende Jesaja 53 zegt God over zijn Knecht, in vers 11-12: 

Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, mijn Knecht, velen 

rechtvaardig maken, 

want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 

Daarom zal Ik Hem veel toedelen, 

en machtigen zal Hij verdelen als buit, 

omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, 
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onder de overtreders is geteld, 

omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft 

en voor de overtreders gebeden heeft. 

 

Tussen God en zijn Christus is sprake van een gezamenlijke inspanning in 
een hechte, vertrouwensvolle relatie. God als hoofd steunt zijn Knecht, Hij 
vervult Hem met zijn Geest, is bij Hem in zijn lijden en bemoedigt Hem 

met de belofte dat al zijn inspanningen niet tevergeefs zullen zijn. De 
Knecht rekent op God zijn hoofd, Hij durft zich volledig in te zetten omdat 

Hij weet dat zijn hoofd betrouwbaar is en voor Hem opkomt. Hier is geen 
sprake van het afgrenzen van een positie of het laten gelden van gezag, 
maar veeleer van een groot wederzijds vertrouwen in ieders inzet tot 

behoud van verloren mensen. 
 

- hoe God en Christus met elkaar omgaan is het punt van vergelijking in 1 
Kor. 11:3. Zoals Christus zich gesteund weet door God zijn hoofd en als 

Knecht zijn leven inzet bij het vervullen van zijn taak, zó is Hij op zijn 
beurt hoofd van iedere man die zijn leven inzet om christen te zijn. Ook 
‘christen’ betekent ‘gezalfde’. Als een dienaar deelt hij in de zalving van 

Christus. Christus is bron en voorbeeld voor de man. God instrueert de 
man om als knecht van Christus en als hoofd van zijn vrouw net zo 

liefdevol zijn leven in te zetten voor haar eeuwig behoud. De vrouw mag 
hier blij mee zijn, zij wordt niet onderworpen maar op handen gedragen. 
Zij mag Christus herkennen in de manier waarop de man haar hoofd is. 

Terwijl zij als christin net zo goed Christus als bron en voorbeeld heeft en 
leert haar leven met liefde in te zetten voor het behoud van haar man, 

wiens lichaam zij is. We herkennen in het vol overgave dienen en gediend 
worden de innige relatie tussen God als hoofd en Christus de knecht. 

 

Hermeneutisch valt het volgende op te merken: 
- het Bijbelse ‘hoofd’ zijn mogen we niet invullen vanuit onze westerse 

cultuur. Bij ons is ‘hoofd’ een positie, met een mate van gezag en 

afbakening van bevoegdheden. ‘Positie’ en ‘gezag’ zijn woorden die ons 
belemmeren de bijbelse betekenis van ‘hoofd’ te verstaan. 

- het woord ‘positie’ komt in de Bijbel in het geheel niet voor, kennelijk is 
dat niet het goede woord om de relatie te omschrijven waarin God ons 

stelt. 
- evenzo wordt het woord ‘gezag’ daar in de Bijbel nooit voor gebruikt. 

Helaas zet de NBV ons steeds op het verkeerde been door ‘onderdanig 

zijn’ te vertalen met ‘erkennen van gezag’. De HSV is hierin wel 
betrouwbaar.  

- gezag komt toe aan de overheid, zij mag gehoorzaamheid eisen. Maar in 
de gemeente en in de verhouding m/v gaat het altijd om onderdanigheid 
die vrijwillig is. Waarom? Omdat Christus (de ‘Gezalfde’, de ‘Dienaar’) onze 

bron en ons voorbeeld is!  
Zelfs naar God toe is onze onderdanigheid vrijwillig. Zéker, Hij kan en mag 

gehoorzaamheid van ons eisen, maar dat wil Hij niet. God wil van ons 
geen slaafse, maar liefdevolle gehoorzaamheid, Rom.8:15. 
 

We herkennen wat Paulus schrijft in Efeziërs 5:25-28: 
‘Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente 

liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou 

heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 



 

10 

 

opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder 

smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 

Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen 

lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.’ 

Dit staat in een groter geheel. In Ef.5:1-6:9 wordt iedere christen (man, 
vrouw, vader, moeder, kind, heer en slaaf) aangespoord te leven in de 
gezindheid van Christus, die zich volledig overgaf tot behoud van verloren 

mensen (Fil.2). Dat geeft een totaal nieuwe kijk op de medemens, in 
welke ‘positie’ dan ook. Die medemens gaan christenen zien door de ogen 

van de bruid, die door Christus wordt gereinigd en geheiligd. Het gaat om 
ieders redding en eeuwig behoud! Elke christen wordt opgeroepen dat te 
beseffen en daaraan dienstbaar te zijn. Zo leren ouders naar hun kinderen 

te kijken en kinderen naar hun ouders, heren naar hun slaven en slaven 
naar hun heren: het belang van hun eeuwig behoud gaat vóórop in alles.  

 
- het kader van de verhouding God-Christus-man-vrouw wordt bepaald door 

de inzet van Christus, zijn overgave tot behoud van zondige mensen in 

een van God afgevallen wereld. Dit is van na de zondeval, dit was in het 
Paradijs niet aan de orde. Om die reden is het onjuist om vanuit 1 

Kor.11:3 de oorspronkelijke man-vrouw verhouding te verklaren.  
Wat niet wegneemt dat het herstel in Christus ná de zondeval naar zijn 
aard in relatie staat tot de oorspronkelijke verhoudingen vóór de zondeval.  

Het grote verschil is dat nu opnieuw ontdekt, terugontvangen en 
beschermd moet worden hoe het is om als man en vrouw elkaar aan te 

vullen en het leven in alles met elkaar te delen. 
In het Paradijs was het normaal dat man en vrouw in alles één waren, ze 
waren bekleed met gelijk gezag over heel de schepping zonder scheiding 

van terreinen. Nu moeten man en vrouw de strijd aangaan met alle 
ontwrichting en bederf, in de wereld en in zichzelf, om elkaar zó toe te 

behoren. Dat kan nu alleen door de Geest van Christus, met grote 
inspanning en zelfverloochening, door tranen heen.  
In het Paradijs was het een grote vreugde dat de vrouw was 

voortgekomen uit de man. Dit vervulde beiden met een diepe, 
allesomvattende verbondenheid. Nu moeten we die verbondenheid terug 

zien te vinden te midden van alle concurrentie tussen man en vrouw, alle 
geldingsdrang en ontevredenheid van na de zondeval. Dat kan alleen in de 

gezindheid van Christus. 
In het Paradijs werd de man niet het hoofd van zijn vrouw genoemd. Hij 
hoefde daar zijn leven niet in te zetten voor haar behoud. Nu kan het niet 

anders dan zó, achter Christus aan. 
 

e. Matteüs 19:4-8 

4En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens 

gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, 5en 

gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn 

vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, 6zodat zij niet meer twee 

zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet 

scheiden. 
7Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief 

te geven en haar te verstoten? 
8Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan 

uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. 
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Hier laat Jezus ons het verschil zien tussen het universele gebod van God vanaf 
de schepping en een incidenteel gebod vanwege omstandigheden.  

 
Exegetisch valt het volgende op: 

- de Joden beroepen zich op een duidelijk gebod van God: een man die zijn 

vrouw wegstuurt moet haar een scheidbrief geven. 

- Jezus ontkent dat gebod niet, maar laat zien dat dit zo ‘vanaf het begin 

niet is geweest’. Hij laat zien dat ‘het begin’ beslissend is: vanuit  ‘het 

begin’  leren wij de universele wil van God vanaf de schepping die uitstijgt 

boven zijn incidentele geboden in bepaalde omstandigheden.  

Hermeneutisch gezien is van belang: 

- God spreekt zichzelf nooit tegen. Wel kan Hij vanwege de hardheid van 

zondige mensen geboden geven die niet stroken met zijn ideaal vanaf het 

begin maar die wel een groter kwaad kunnen indammen; 

- dit werpt licht op het verschil in Gods spreken over man en vrouw in het 

begin en in later tijd bij monde  van Paulus in 1 Tim.2. Hij spreekt zichzelf 

daarin niet tegen, maar vanwege de hardheid van de samenleving vraagt 

Hij dat christenen zich kunnen schikken naar de omstandigheden om 

bovenal hun naasten lief te hebben en te bidden voor alle mensen.  

- ook in 1 Tim.3 is kennelijk sprake van een incidenteel gebod dat de heilige 
Geest bij monde Paulus oplegt met het oog op de plaatselijke praktijk, die 

afwijkt van Gods universele wil. Slechts mannen van één vrouw mochten 
in aanmerking komen voor het ambt. Kennelijk waren er toen mannen lid 

van de gemeente die getrouwd waren met meerdere vrouwen. Zo was dat 
in het begin van de goede schepping niet geweest en ook zeker niet 
bedoeld, maar in Efeze kon dat ook niet zomaar veranderd worden. 

Mannen met meerdere vrouwen mochten kennelijk wel tot de gemeente 
behoren, maar ze gaven zo niet het goede voorbeeld en konden daarom 

niet als ambtsdrager worden aangesteld. Omdat dit een incidenteel gebod 
is kunnen wij ons daarop vandaag niet beroepen. Mannen getrouwd met 
meerdere vrouwen kunnen bij ons niet zomaar lid van de gemeente zijn.  

- in 1 Tim.6:1-2 is duidelijk sprake van een incidenteel gebod. Paulus spoort 
ieder die het slavenjuk draagt aan tot trouwe dienst en hoogachting voor 

de heer. Het bestaan van slavernij is hier uitgangspunt, al is dat duidelijk 
niet Gods universele wil vanaf het begin. Ten onrechte is dit 

Schriftgedeelte eeuwen lang gebruikt om het bestaan van slavernij te 
verdedigen. 
 

f. Galaten 3:23-29 

23Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als 

gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. 
24Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof 

gerechtvaardigd zouden worden. 
25Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. 
26Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 
27Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 
28Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van 
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belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of 

vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 
29En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en 

overeenkomstig de belofte erfgenamen. 

 
Deze tekst laat het verschil zien in onze positie voor God in OT en NT. 
  

Exegetisch is o.a. het volgende op te merken: 
- de wet was een leermeester (pedagoog) in de jeugdjaren van Gods volk 

die mensen als het ware gevangen hield in geboden; 

- het geloof in Christus bracht de volwassenheid en de vrijheid; 

- we zijn niet meer onder de wet (nu de Geest de wet in ons hart schrijft); 

- ieder die gelooft in Christus is kind van God (26) en van Abraham (29); 

- dat geldt zonder onderscheid voor alle mensen, voor man en vrouw; 

- allen (m/v) worden in Christus gedoopt en met Christus bekleed. 

Hermeneutisch valt op te merken: 

- het gaat hier niet alleen over onze rechtvaardiging, waarin alle mensen 

zonder onderscheid mogen delen, maar over onze herstelde positie voor 

God in Christus; 

- in het OT werd het nageslacht van Abraham vooral bepaald door de 

bloedband. In die tijd werden alleen mannen en jongetjes besneden, ieder 

kind (m/v) werd zo verwekt onder het teken van Gods verbond. De 

vrouwen droegen niet zelf het teken van Gods verbond, zij waren in de 

mannen begrepen in een patriarchale samenleving. 

Nu valt op dat óók vrouwen en meisjes persoonlijk de doop ontvangen, als 

teken en zegel dat God hen inlijft bij Christus en zo bij zijn gemeente. 

Daarin gaat het bij ieder om oprecht persoonlijk geloof, dat geldt voor de 

man en precies zo voor de vrouw. De vrouw is nu niet meer begrepen in 

de man, de verhouding m/v is in Christus weer als voor de zondeval; 

- in de dagen van Paulus was dit een zeer revolutionaire uitspraak, een 

ongekende omkering van de praktijk; de vrije man kocht zijn slaven op de 

markt en de vrouw was in alles aan haar man ondergeschikt. Toch is wat 

God in Christus geeft fundamenteel en genezend voor een samenleving.  

 
g. Romeinen 12: 4-8 

4Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde 

functie hebben, 5zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder 

afzonderlijk leden van elkaar. 
6En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is 

gegeven: 
7hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; 

hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 
8hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding 

geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. 

 

Deze tekst en andere soortgelijke teksten laten zien dat in Christus man en 
vrouw zonder onderscheid mogen dienen.  
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Exegetisch: 
- in Christus’ lichaam zijn wij leden van elkaar; 

- als leden zijn we verschillend, maar niemand is meer of minder lid; 

- alleen het lid zijn is bepalend voor het delen in en het inzetten van de 

gaven; 

- die gaven betreffen ook het onderwijzen en leiding geven; 

- daarbij is geen onderscheid tussen rang en stand, man of vrouw. 

Hermeneutisch: 

- in Christus staan we principieel weer recht voor God én recht voor elkaar, 

zoals in het begin; 

- het eerste herstel in deze geschonden wereld is het herstel van de 

verhoudingen. Jezus zei na zijn opstanding: ‘Mijn God is uw God, mijn 

Vader is uw Vader’, Joh.20:17. In die Vader zijn wij allen broers en 

zussen, aan elkaar gegeven om elkaar lief te hebben en te dienen, ieder 

naar de van de Geest ontvangen gaven, zoals in het begin. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wat betekent dit alles voor de vervulling van de ambten?  

 
 
 

3  Het ambt bezien in Bijbels licht 
 

In de discussie over mvea komt steeds de vraag naar boven, of de vrouw wel 
mag regeren en met gezag mag spreken over de man.  
In het voorgaande hebben we gezien dat God man én vrouw met gezag 

bekleedde over de schepping, terwijl Hij hen geen gezag gaf over elkaar.  
Nu willen we bovendien zien dat het in het ambt niet gaat om heerschappij of 

gezag.  
 

h. Marcus 10:42-45 

42Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden 

leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten 

macht over hen uitoefenen. 
43Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die 

moet uw dienaar zijn. 
44En wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn. 
45Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om 

te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. 

Deze Schriftplaatsen laten zien hoe God man en vrouw aan elkaar gaf én in 

Christus opnieuw aan elkaar geeft om samen zijn beeld te dragen.  
De gaven van de Geest, ook van onderwijzen en leiding geven, worden 

gegeven aan alle leden van het lichaam, aan man en vrouw. De roeping die 
gaven te gebruiken komt daarin mee. 
In de liefdevolle verhouding God-Christus-man-vrouw is iedereen gericht op 

redding, vrijwillig met elkaar verbonden, met inzet van heel het leven.  
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Exegetische punten: 
- de Zoon van God laat Zich hier kennen als Zoon van de mens (van Adam): 

zijn goddelijke macht en heerlijkheid heeft Hij afgelegd om voluit te 

dienen, zelfs zijn leven te geven; 

- Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om mensen te redden en 

tot God terug te brengen; 

- zijn leerlingen dienen zijn voorbeeld te volgen: ‘heerschappij’ hoort in de 

wereld thuis, niet in de kerk; 

Hermeneutisch:  
- het normale Griekse woord voor ambt komt in de Bijbel wel voor, maar 

alleen voor de overheid, niet in de kerk. Zo bijv. in Kol.1:16; 

- wat wij ‘ambt’ noemen, heet in de Bijbel steeds ‘dienst’; alles is ‘diaconie’; 

- in de kerk gaat het om nederig dienen. In de samenleving van toen was 

een ‘diaken’ geen deftige dienaar in een paleis, eerder een veeknecht. 

Jezus zegt: ‘De belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie 

leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker: hij die aanligt 

of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden 

als Iemand Die dient’ (Luc.22:26-27). 

 

i. 1 Petrus 5:1-5 

1De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het 

lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal 

worden: 
2Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, 

maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; 
3ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, 

maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. 
4En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de 

heerlijkheid verkrijgen. 
5Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar 

onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de 

hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 

 
Exegetische punten: 

- hier wordt heerschappij in het ambt expliciet verboden; hoeden en 

toezicht houden is een dienst onder de diensten; 

- het hoeden van de kudde laat zien dat de opziener een herder is; hij is 

geen opzichter, maar eerder een ‘omziener’; 

- de oudsten moeten in hun dienst een voorbeeld zijn voor de gemeente, 

een voorbeeld dat ieder kan en mag navolgen in het omzien naar de 

ander. 
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Hermeneutisch: 

- in het dienen kunnen speciale aanstellingen zijn, toch blijft het iets van 

heel de gemeente. ‘Er zijn verschillende gaven (charismata), maar er is 

één Geest; er zijn verschillende dienende taken (diakonieën), maar er is 

één Heer’, 1Kor.12:3-4; 

- volgens Paulus moet iedere opziener eerst toezien op zichzelf, 

Hand.20:28. Dit is heel serieus, maar kan niet vanuit een hoogte zijn; 

- in ambt komt gemakkelijk een vorm van status mee. Toen de kerk in de 

macht van Rome kwam werd het ambt heel hoog, hoger dan de gemeente. 

In de kerken van de Reformatie werd met die hoogheid gebroken: de 

ouderling kon ook heel gewoon de bakker of de slager zijn. Toch konden 

standsverschillen opnieuw hierin doorwerken en werd maar al te vaak het 

ambt in de kerk iets van de notabelen van het dorp. Ambtsdragers kregen 

verhoogde plaatsen voorzien van groene kussens. Zo kon de van 

oorsprong nederige dienst toch steeds weer voornamer worden.  

 

j. 1 Korintiërs 16:14-16 

14Laat alles bij u in liefde gebeuren. 
15En ik roep u ertoe op, broeders – u weet dat het huis van Stefanas de eersteling 

van Achaje is en dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben 

gesteld – 
16dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt, en aan ieder die meewerkt en zich 

inspant. 

 

Exegetische punten: 
- hier staat voor ‘onderwerpt u aan’ hetzelfde woord als voor de wederzijdse 

onderdanigheid tussen man en vrouw in hun huwelijk (zie onder a). Het 

gaat om vrijwillige onderdanigheid, in geloof;  

- die onderdanigheid wordt niet scherp afgegrensd: die houding past naar 

Stefanas én naar zijn huisgenoten én naar ‘zulke mensen’. Zo royaal en 

met liefde is gelovige onderdanigheid; 

Hermeneutisch: 

- de verhoudingen in de kerk zijn anders dan in de wereld. In de kerk is 

geen sprake van afgedwongen of opgelegd gezag. Gelovigen schikken zich 

vrijwillig onder hun Heer en onder hen die zij van Hem ontvangen; 

- ‘onderdanig’ is steeds het sleutelwoord, als gelovige onderschikking aan de 

Heer en zo aan elkaar.  
 

Het is verwarrend dat de NBV dit sleutelwoord op zoveel verschillende manieren 

vertaalt, nu als ‘gezag’. In ‘gezag’ echter is de vrijwillige, gelovige onderschikking 

niet zichtbaar. In Ef.5 spoort Paulus de gemeente aan de weg van Christus’ liefde 

te gaan, heilig en gemeenschappelijk en met vreugde. In dat kader zegt hij 

‘…dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus 

Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods’ (Ef.5:20-21). Vreugde, 

vrijwillige wederzijdse onderdanigheid en erkenning van God gaan hand in hand. 

De NBV vertaalt hier echter: ‘Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus’. 

Dit voelt heel anders, het staat er niet en het klopt ook niet, want gezag kan niet 
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wederkerig zijn. Vrijwillige onderdanigheid kan wel over en weer. ‘Ik zal jou van 

harte dienen …’; 
 

- alle gezag in de kerk is aan Christus, die ons regeert door zijn Geest en 

Woord. In zijn dienst hebben mensen gezag omdat en voor zover zij 

spreken door zijn Geest en naar zijn Woord. Dit geldt voor alle leden m/v 

en is niet specifiek voor het ambt. Petrus schrijft: ‘Laat ieder de anderen 

dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede 

beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, de 

woorden van God; als iemand dient, uit kracht die God schenkt; zodat God 

in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus’ (1 Ptr.4:10-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Tenslotte deze vraag: wat is specifiek voor de ambtelijke dienst?  
 

k. Efeziërs 4:11-16 

11En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer 

anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 
12om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het 

lichaam van Christus, 
13totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de 

Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid 

van Christus, 
14opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door 

de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de 

mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden 

groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 
16Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door 

elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel 

werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de 

liefde. 

Deze Schriftplaatsen laten zien dat het in de ambtelijke dienst niet gaat 
om heerschappij of gezag. Alleen Christus heeft gezag in zijn kerk, 

door zijn Woord en Geest, mensen staan in zijn dienst om elkaar te 
dienen. Zij schikken zich vrijwillig onder hen die de gaven ontvingen 
voor leiding en onderwijs. Dit dienen is de vrouw net zo eigen als de 

man, als drager van het beeld van God. 
 

Uit al het voorgaande mag de conclusie zijn: er is geen bezwaar tegen 
zusters in het ambt. Vanuit de schepping bezien is de vrouw met 

hetzelfde gezag bekleed als de man, als hulp tegenover hem om samen 
Gods beeld te dragen. Deze roeping ontvangen man en vrouw in 

Christus nieuw terug. Bovendien gaat het in het ambt niet om gezag of 
heersen. Het gezag over ons allen ligt in Gods Woord, dat gegeven is 
aan heel de gemeente.  

Positief: man en vrouw mogen en willen elkaar aanvullen en dienen, in 
alle gaven en taken van de Geest ontvangen. Zó is het vanaf het begin 

geweest. 
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Exegetische punten: 
- de herders in de gemeente zijn een geschenk van Christus; 

- de kern van hun taak is: ‘de heiligen toe te rusten, tot het werk van 

dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus’;  

- dit zijn geen drie taken, maar het is één perspectief: de heiligen worden 

toegerust tot dienstbetoon aan de opbouw van het lichaam; 

- de groei en de ontwikkeling van het lichaam van Christus hangen direct 

samen met de groei en de ontwikkeling van alle lichaamsdelen; 

Hermeneutisch: 

- ‘om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw 

van het lichaam van Christus’, wat houdt dat allemaal in? ‘Toerusten’ is 

kerntaak en deze kerntekst staat vanouds in het formulier voor de 

bevestiging van ambtsdragers. Maar vervolgens wordt de taak van de 

predikanten en de ouderlingen in de formulieren vooral beschreven in 

termen van ‘opzicht en tucht’. Is dat niet een versmalling?  

- ‘opzicht en tucht’ is primair gegeven aan de gemeente en zó is het ook iets 

van het ambt, Mat.18:15-18. De taak van de ouderlingen is dit besef 

levend houden, hierin toerusten en eventueel leiding geven. 

- tegelijk is toerusting breder, daarin gaat het om heel het leven als 

christen. Ouderlingen gaan op huisbezoek. Zij zoeken het persoonlijk 

gesprek met de gemeenteleden om te horen hoe hun leven is als lid van 

het lichaam van Christus: wat ze daarin ontvangen, wat ze daaraan 

bijdragen en hoe ze daarmee in de wereld uit de voeten kunnen.  

- bij het toerusten en trainen van de heiligen gaat het om alle leden van het 

lichaam, zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes;  

- een geestelijk leider helpt de leden hun plaats in het lichaam, die zij van 

God persoonlijk hebben ontvangen, te ontdekken en met vreugde in te 

nemen, 1Kor.12:18.  Het gaat daarbij om de groei en ontwikkeling van elk 

lid m/v en zo van het hele lichaam.  

 

l. 1 Korintiërs 4:1-2 

1Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en 

beheerders van de geheimenissen van God. 
2En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. 

 

Exegetische punten: 

- voor ‘beheerder’ staat letterlijk het woord ‘huisverzorger’. Te denken valt 

aan de positie van Jozef in het huis van Potifar. Jozef was verantwoordelijk 

voor het beheren en uitdelen van de schatten van het huis ten behoeve 

van iedereen die daarvan moest leven; 

- ondanks zijn belangrijke positie (sleutelmacht) moet de huisverzorger 

vooral dienaar zijn, betrouwbaar, niet gericht op zichzelf maar op de 

huisgenoten, als een echte dienaar van Christus. 
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Hermeneutisch 

- opnieuw valt op hoe een huisverzorger al zijn mensen moet kennen, om 

ieder zijn en haar deel te kunnen geven zodat ieder functioneren kan. 

 

 

 Het ligt voor de hand, als ook vrouwen worden geroepen tot het ambt, 
dat de ambtsdragers m/v hun taken opnieuw evalueren, om voortaan 

samen de gemeenteleden te dienen en toe te rusten tot alle 
dienstbetoon, gericht op ieders persoonlijke groei in Christus en de 
opbouw van zijn lichaam.  
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4  Markeren wat we niet bedoelen 

 
- onze benadering wordt niet ingegeven door de emancipatie van de vrouw; 

uiteraard zijn er raakvlakken en schijnbare overeenkomsten; maar de 

emancipatiegedachte jaagt de rivaliteit aan tussen man en vrouw terwijl 

wij uitgaan van hun eenheid, al vanaf het begin van de schepping; 

- wij laten ons ook niet sturen door maternale invloeden, die in alles vooral 

het vrouwelijke willen accentueren en God het liefst als moeder zien. God 

openbaart zich als Vader, Zoon en heilige Geest. De diepte in de eenheid 

van de drie Personen kunnen wij niet peilen, wij aanbidden Hen zoals Zij 

zich te kennen geven. Deze drieenige God is de bron van al het mannelijke 

én van al het vrouwelijke; 

- wij willen op geen enkele manier tornen aan de verschillen tussen man en 

vrouw of steun geven aan een gender neutrale samenleving; juist als de 

man echt man is en de vrouw echt vrouw, kunnen ze elkaars ‘tegenover’ 

zijn en zo samen Gods beeld dragen; 

- wij willen niet dat de man lui wordt en de vrouw zijn taken laat doen; wel 

moeten we opnieuw leren dat het dragen van Gods beeld aan man en 

vrouw sámen is toevertrouwd in de volle breedte van het leven; 

- wij willen niet de tijdgeest volgen die alle mensen doet strijden voor hun 

zogenaamde rechten; het gaat niet om het verkrijgen van rechten maar 

om het kunnen dienen naar de van God ontvangen gaven; 

- dat de vrouw eeuwenlang niet in aanmerking kwam voor het ambt maakt 

ons voorzichtig, maar het is niet onze norm. Wij beseffen dat de kerk kan 

dwalen en heeft gedwaald: tot in de 19e eeuw hebben de kerken de 

slavernij verdedigd en tot in de 20e eeuw de apartheid. 
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Resumerend: 

 
a. ambtsdragers geven leiding in de gemeente, als een dienst onder de 

diensten, nederig, bij wijze van voorbeeld, als huisverzorgers, zonder 

eigen gezag of heerschappij; we zien in elkaar de overgave van Christus, 

die kwam om te dienen, niet om zich te laten dienen;  

b. vanuit de schepping bezien is dit alles net zo eigen aan de vrouw als aan 

de man; het mannelijke en vrouwelijke hoort bij elkaar, ze zijn samen 

nodig om Gods beeld te dragen; 

c. in Christus ontvangen we herstel van deze Paradijsverhouding; juist in de 

kerk mogen we dat al laten zien; 

d. er is geen bezwaar tegen zusters als ambtsdrager. Positief: man en vrouw 

mogen en willen elkaar aanvullen en dienen, ook in de toerusting van de 

gemeente en al haar leden m/v; 

e. dienen en gediend worden is gemeentebreed m/v, altijd vrijwillig en 

wederkerig; Christus wordt zichtbaar in al zijn leden; wij erkennen in 

elkaar de werking van zijn Geest; 

f. ambtelijke dienst is erop gericht dat alle leden groeien in Christus en zo 

bijdragen aan de groei van het lichaam; een huisverzorger geeft ieder zijn 

en haar deel om goed te kunnen functioneren; kerntaak is toerusting; 

g. het toezien op elkaar is wezenlijk in de gemeente van Christus. De taak 

van de ouderlingen is dit besef levend houden, hierin toerusten en in 

concrete situaties zo nodig leiding geven; 

h. het is een reële vraag of in onze kerken ‘opzicht en tucht’ niet te veel als 

een zaak van de kerkenraad is gezien en dit vervolgens een versmalling 

heeft gebracht in wat de taak van de kerkenraad zou zijn. Is daardoor iets 

misgegaan in de toerusting van alle leden van het lichaam, mannen, 

vrouwen, jongens en meisjes? Deze bezinningsvraag is hoe dan ook van 

belang, ook zonder zusters in het ambt. Maar als zusters tot de ambtelijke 

dienst worden geroepen, ligt het voor de hand dat de raad m/v zich 

opnieuw bezint op zijn kerntaak én op de mogelijkheden die mannen en 

vrouwen daarin samen hebben; 

i. m/v hebben elkaar nodig om huisverzorger te zijn in dienst van God voor 

alle leden, jong en oud, mannelijk en vrouwelijk. 

 

 

De kerkenraad GKv Amersfoort-De Horsten 
 

Amersfoort, 30 januari 2019. 

 

 
 


