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Zwijgteksten omstreden 
 
De synode van de GKv sprak ten aanzien van de zogenaamde zwijgteksten uit dat de exegese van de 
zogenaamde zwijgteksten te omstreden is om een "onbetwistbare grond" te kunnen vormen onder 
een categorische uitsluiting van vrouwen van het leer- en regeerambt.  
Als een kleine bijdrage aan de discussie rond deze uitspraak hebben we een aantal vragen bij twee 
van deze teksten op een rijtje gezet, namelijk bij 1 Korintiërs 14:34-35 en 1 Timoteüs 2:8-15. Het zijn 
vragen die bij de discussies rond de exegese van deze teksten in de afgelopen jaren aan de orde ge-
steld zijn. Er zullen nog wel meer vragen te stellen zijn. Ook de twee samenstellers van dit documen-
tje verschillen hier en daar van mening. Maar dit overzichtje kan helpen om te laten zien dat de sy-
node niet maar wat verzon toen ze wees op de exegetische onzekerheden rond  deze teksten.  
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1 Korintiërs 14:34-35 
o Waaraan valt te denken bij ´samenkomsten´ in vers 34? 
o Hoe verhouden deze zich tot ´de hele gemeente´  in vers 23 en het ´samenkomen´ in vers 26?  
o Gaat het daarbij om hetzelfde als wat wij bedoelen met een eredienst? 
o Gaat het in vers 34 over vrouwen in het algemeen of, gelet op vs. 35, over getrouwde vrou-

wen? Welke betekenis heeft daarbij het feit dat het woord dat in het Griekse NT gebruikt 
wordt voor 'onderdanig zijn aan', als het gebruikt wordt in verband met  de verhouding van 
vrouwen tot mannen, steeds betrekking heeft op  de houding van een getrouwde vrouw 
tegenover haar man. Vergelijk Ef. 5:22, 24; Col. 3:18; Tit. 2:4, 5; 1 Pt. 3:1? 

o Gaat het in vers 34 om een absoluut zwijggebod? Hoe verhoudt zich deze tekst dan tot 11:5? 
en 14:26?  Moet verondersteld worden dat de Geestesuitingen uit vers 27-31 alleen aan 
mannen ten deel vielen?  

o Paulus verwijst in vers 34 naar de 'nomos'? 'Nomos' betekent zowel 'wet' als 'gewoonte'. 
Welke betekenis heeft 'nomos' in vers 34? Hoe verhoudt het zich tot het begrip ‘schande’ in 
vers 35? 

o Hoe zinvol is de motivatie in vs. 35 ("als ze iets willen leren, moeten ze het thuis vragen") als 
het in vers 34 gaat om de vraag of iemand een ambt mag bekleden: "Vrouwen mogen niet 
spreken=geen oudste worden, maar als ze iets willen leren moeten ze het thuis vragen."? 

o In hoeverre draagt Paulus’ voorschrift het stempel van de bestaande cultuur en is het daar-
om vergelijkbaar met voorschriften als die over het dragen van een hoofdbedekking, 1 Kor. 
11:4, 5? 

o "Wat ik u schrijf is een bevel van de Heer", vers 37 : "Wat  ik u schrijf" is in het Grieks meer-
voud en kan heel goed op alle voorafgaande voorschriften in 1 Kor. 14 slaan. Wat doen we 
met de rest? 

o Als er sprake zou zijn van een hiërarchische relatie tussen mannen en vrouwen, die aan vrou-
wen het spreken in de gemeente zou verbieden, hoe verhoudt die zich dan tot wat Paulus in 
1 Kor. 12: 4-11 schrijft over het feit dat het één en dezelfde Geest is die aan ieder zijn gaven 
toedeelt zoals Hij wil. Is het spreken met wijsheid of het spreken met kennis (v.8) voorbehou-
den aan mannen? Welke aanwijzing vinden we in dit gedeelte dat er verschil gemaakt zou 
moeten worden, zodat mannen ook mogen spreken in een samenkomst maar vrouwen al-
leen daarbuiten? 
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o Een vergelijkbare vraag is te stellen n.a.v. het vervolg in hoofdstuk 12. Een aanduiding van 
enige vorm van hiërarchie tussen de leden van het lichaam onderling ontbreekt ten enen 
male. Waarom zou er dan een paar hoofdstukken verder op sprake zijn van een dergelijke 
hiërarchie op basis van het geslacht? Biedt het tussengelegen gedeelte (hfdst 13 en 14:1-33) 
aanwijzingen die verklaren dat zo'n hiërarchie bestaat? Zo ja, welke? 

o Hoe verhoudt een verbod voor vrouwen om tijdens een samenkomst te spreken zich tot het 
spreken door allen over de grote daden Gods en het commentaar daarbij van Petrus in Hand. 
2?  

 

1 Timotheüs 2:8-15 
 

o Waar moet je in vers 8 aan denken bij ‘op elke plaats’, gelet op de gebruikelijke betekenis 
van deze woordgroep elders in het N.T.? Is het terecht dat de NBV hier vertaalt met "bij iede-
re samenkomst"? 

o Gaat het in deze verzen over de onderlinge omgang tussen mannen en vrouwen in het alge-
meen of gaat het over de onderlinge omgang van man en vrouw in het huwelijk? Of gaat het 
over de situatie in de samenkomsten? Op grond waarvan kun je op dit punt beslissen? 

o In samenhang met het vorige punt: in de verzen 8-10 wordt voor mannen en vrouwen in het 
Grieks een meervoud gebruikt. In vers 11 en 12 vinden we het  enkelvoud, zonder lidwoor-
den. Wat betekent dit voor de vertaling/interpretatie van deze woorden? Gaat het in vers 8-
10 over mannen en vrouwen in het algemeen en in vers 11 en 12 over een gehuwde vrouw 
en man/ gehuwde vrouwen en mannen? Of heeft Paulus in heel het gedeelte van vers 8-12 
gehuwden op het oog? Of moeten we het enkelvoud in de verzen 11 en 12 generaliserend 
opvatten en vanwege het ontbreken van het lidwoord man en vrouw zien als aanduiding van 
mannen en vrouwen in het algemeen? Zie het verschil in vertaling tussen NBG51 en NBV. 

o Waaruit blijkt dat het na vers 9-11 in vers 12 gaat over het bekleden van een ambt?  
o Wijst het "in alle onderdanigheid" in vers 11 op de specifiek van vrouwen gevraagde onder-

danigheid aan mannen of op de houding die van iedere leerling verwacht mag worden? 
Vergelijk het "rustig" in vers 2 en vers 11? 

o Hoe verhouden vers 11 en 12 zich tot elkaar? Is vers 12 een tegenstelling met (StV, NBG) of 
gevolgtrekking uit (NBV) vers 11 of een toelichting op vers 11 (ESV, NIV)? 

o Welke gevoelswaarde/betekenis heeft het Griekse werkwoord ‘authentein’ (als authentès 
optreden, heersen, zeggenschap hebben) in vers 12, welke relatie heeft het tot het werk-
woord ‘didaskein’ (onderwijzen), en hoe dienen deze beide werkwoorden te worden ver-
taald? Welke voorbeelden zijn uit andere Griekse teksten bekend waarin authentein de 
uitoefening van een gezag aanduidt, dat vergelijkbaar is met dan van een ambtsdrager in de 
gemeente? 

o Wat betekent het dat Paulus niet zegt "ik stel geen vrouwen aan/je mag geen vrouwen 
aanstellen om te onderwijzen" ,  maar "ik sta niet toe"? 

o Op welke wijze is het "zich rustig houden" (einai en hèsuchiai) de tegenstelling (alla!) van 
didaskein en authentein? Of anders gezegd: als het  bij didaskein en authentein om de 
uitoefening van een ambt zou gaan, wordt dan alleen van vrouwen gevraagd om zich rustig 
te houden of ook van mannen? 

o Wat is de draagwijdte van Paulus’ herinnering in vers 13 aan Gen. 2:18-24? 
o Op welke wijze is 2:13 een argument bij vers 12? Waar vind je in het scheppingsverhaal of 

elders in de Schrift een duidelijke aanwijzing dat volgorde rangorde is? 
o Zegt Paulus in vers 13 werkelijk dat de volgorde in de schepping van Adam en Eva een schep-

pingsorde gegeven, waarmee aan mannen leer- en regeergezag is gegeven, waaraan vrou-
wen onderworpen zijn, of is dat een interpretatie? 
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o Als Paulus het volgorde argument gebruikt om aan te geven dat een vrouw geen onderwijs 
mag geven en niet over een man mag heersen, betekent dat dan dat hij het omgekeerde wel 
toestaat?  

o Wat betekent het dat in vers 13 in het Grieks de nadruk niet valt op "eerst" maar op Adam? 
o Kan het zijn dat vers 14 naar Gen. 3:13 verwijst? 
o Als vers 13 naar de 'scheppingsorde' verwijst, waarom was dat dan niet afdoende? Wat voegt 

vers 14 dan nog toe?  
o Als vers 13 en 14 verwijzingen naar Genesis 1-3 bevatten, waarom zou vers 15 dan niet een 

verwijzing zijn naar Genesis 3:15?  
o Wat is de draagwijdte van Paulus’ herinnering in vers 14 aan Gen. 3:1-7?   
o Over welke vrouw (enkelvoud) gaat het in vers 15a? Hoe is de overgang naar het meervoud 

in vers 15 b te verklaren? 
o Wat zegt vers 15 over de rol die vrouwen mogen vervullen in de heilsgeschiedenis? 
o Vers 15 "kinderen ter wereld brengende", NBG, "doordat zij kinderen baart". In het Grieks  

"dia tès teknogonias"? 'Dia' met genitivus heeft de betekenis van "door…..heen", "de weg 
waarlangs". Wordt een vrouw gered doordat of ondanks dat (in de oudheid stierven vele 
vrouwen in het kraambed) zij kinderen baart? Of is het een verwijzing naar Genesis 3:15? 

o Als het in deze verzen om het bekleden van een ambt gaat, hoe verhoudt dat zich dan tot 
hoofdstuk 3:1-13? Welke noodzaak blijkt er uit de tekst dat Paulus bij voorbaat zou moeten 
aangeven dat het opzienersambt voor vrouwen geen "kalon ergon", geen "goed werk" is? 
Waarom vermeldt hij dat niet ergens na 3:1? En waarom noemt hij dan in 3:11 wel een paar 
eisen waaraan vrouwen moeten voldoen, willen ze ambtsdrager kunnen worden? 

 

Slotvragen 
 

 In (de context van) geen van beide teksten is het onderwerp 'vrouw en ambt' aan de orde? 
Hoe kunnen deze teksten dan toch zo'n belangrijke rol spelen in de discussies over dat on-
derwerp?  

  En hoe zouden ze, ondanks de vele exegetische vragen die er te stellen zijn, wel  een  "onbe-
twistbare grond" kunnen vormen voor een categorische uitsluiting van vrouwen van het leer- 
en regeerambt? 

 


