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Bezwaren van Dolf te Velde gewogen door 

Henk Folkers 
 

Oorspronkelijke titel: Ambt M/V: een aantal bezwaren, dd. 6 juli 2019, door R.T. te Velde 

op Theologieplus.net: vindplaats:  

https://theologieplus.net/2019/07/06/ambt-m-v-een-aantal-bezwaren/ 

De afgelopen kleine twee jaar mocht ik in verschillende gemeentes een lezing 

houden op een avond over ‘M/V en ambt’. Nu die reeks wat lijkt op te drogen, 

plaats ik het verhaal (korte versie) hier op mijn blog. 

In rood geef ik commentaar op deze stellingname van Dolf te Velde. In de hoop dat 

er een echte dialoog op gang komt, waarbij argumenten over en weer de aandacht 

krijgen. Henk Folkers 

Het thema ‘Man/vrouw en ambt’ is breed en complex. Je kunt er veel verschillende 

verhalen bij houden en van allerlei kanten vragen stellen. De concrete aanleiding 

zijn nu de besluiten die de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in 

2017 nam. Ik begin even met een stapje terug. Hoe kunnen we deze besluiten 

interpreteren? Ik stel die vraag eerst wat globaal, van een afstandje. Je kunt op 

minstens drie manieren naar het geheel kijken: 

• De synode zegt: het is bijbels verantwoord om ook de vrouwen in de 
ambten te laten dienen. Als je dat letterlijk neemt, zul je dus naar de 
aangevoerde bijbelse gronden kijken: zijn die overtuigend en afdoende 
om deze conclusie te trekken? 

• Je zou de besluiten ook kunnen opvatten in de zin van “We komen er 
niet eenduidig uit, maar we willen nu toch een beslissing nemen, en dus 
doen we maar dit.” Een verlegenheidsoplossing dus, om in een 
langlopende discussie toch de knoop door te hakken. Tot op zekere 
hoogte zou ik dat kunnen volgen, ook al ben ik van de gemaakte keuze 
niet overtuigd. Maar als je let op de toon van de synodebesluiten en de 
communicatie er omheen, dan lijkt dat niet op een 
verlegenheidsoplossing. 

• Niet in de officiële teksten, maar wel in de gesprekken er omheen, kom 
je soms nog een andere benadering 

https://theologieplus.net/2019/07/06/ambt-m-v-een-aantal-bezwaren/
https://www.gkv.nl/download/17645
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tegen. Dan zeggen mensen: 
moet je dat eigenlijk wel willen, om op grond van de Bijbel dit vraagstuk 
op te lossen? Wij leven nu eenmaal in een andere cultuur, en in die 
cultuur kun je ’t als kerk niet maken om vrouwen dit recht te onthouden. 
Laat de Bijbel er alsjeblieft buiten! Soms proef je een onderlaag die te 
maken heeft met emancipatie, met de rechten van vrouwen die 
eeuwenlang met voeten getreden zijn, zoals sommigen zeggen. Dan 
wordt de vraag naar ‘de vrouw in het ambt’ een strijd tussen de seksen. 
Als het M/V-besluit deze strekking zou hebben, dan moeten we een heel 
ander gesprek voeren … 

Voor de rest van mijn verhaal ga ik uit van de eerste benadering, en dan wil ik 

graag drie punten naar voren brengen. Allereerst iets over het bijbelse onderwijs 

over man/vrouw en hun onderlinge verhouding. Vervolgens iets over ‘ambt’ en 

‘ambten’. Tenslotte iets over de vraag, hoe wij in dit onderwerp met de Bijbel 

omgaan. 

Het bijbelse onderwijs over man/vrouw. 

In de bezinning van de afgelopen ruim tien jaar is terecht een breder plaatje naar 

voren gekomen. Bijvoorbeeld prof. Erik de Boer heeft in zijn boek Zij aan zijlaten 

zien dat de Bijbel in Oude én Nieuwe Testament op heel veel manieren over positie 

en inzet van vrouwen in de dienst van God spreekt. Je kunt de bijbelse lijn niet 

eenduidig op de formule brengen van ‘de man is hoofd, de vrouw is hulp’, of ‘de 

man geeft leiding, de vrouw is ondergeschikt’. 

Bovendien is van belang dat wij onze fundamentele identiteit vinden in Christus. 

De bekende tekst uit Galaten 3:27-28 is hier leidend, ook als het gaat om ons man-

zijn of vrouw-zijn. Wij hebben onze diepste identiteit niet in het feit dat we man of 

vrouw zijn, maar onze identiteit ligt in Christus. Dat betekent dat we ons ook niet 

hoeven te profileren of sterk maken voor onze sekse of gender. 

Tegelijk blijft er in het Nieuwe Testament iets zichtbaar van onderscheid in taken, 

verantwoordelijkheden en posities van mannen en vrouwen. Nergens in het Nieuwe 

Testament verdwijnt dat uit beeld. Als Christus ons komt verlossen, en als zijn 

evangelie in ons leven komt, dan worden we wel van de zondige en verkeerde 

elementen in de onderlinge omgang verlost, de vloek die sinds Genesis 3 ligt op de 

https://www.bol.com/nl/p/zij-aan-zij/1001004002412800/
https://www.opendebijbel.nl/?search=Galaten+3%3A27-28
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relatie tussen man en vrouw (zie bijvoorbeeld het artikel “Verstoorde relatie” door 

Egbert Brink) wordt opgeheven, maar de verhoudingen zélf waarin wij leven 

(ouder – kind, man – vrouw, slaaf – heer) worden niet ongedaan gemaakt. Veeleer 

kun je zeggen dat in alle brieven van de apostelen juist deze basisrelaties met kracht 

bevestigd worden. Het is goed om je plek in te nemen juist als man of vrouw, als 

ouder of kind, als heer of slaaf. Wel worden onze onderlinge verhoudingen van 

binnenuit vernieuwd, omdat we elkaar leren zien en leren aanvaarden vanuit onze 

verbondenheid in Christus. Als voorbeeld een stukje uit Kolossenzen 3:18-24. 

18 Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid 

met de Heer. 19 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen 

haar. 20 Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de 

Heer. 21 Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze 

moedeloos. 22 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met 

uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met 

ontzag voor de Heer. 23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de 

Heer is en niet voor de mensen, 24 want u weet dat u van de Heer een erfenis 

als beloning zult ontvangen-uw meester is Christus! 

Hier zie je beide kanten heel mooi naast elkaar staan: onze eenheid in Christus 

verbindt ons met elkaar. Dit relativeert: je kunt jezelf en anderen nooit helemaal 

vastzetten in de maatschappelijke rol of positie ten opzichte van elkaar. Je bent 

nooit alleen maar vader, of vrouw, of slaaf. Tegelijk geeft Paulus voor ieder mens 

in de verschillende relaties waarin hij/zij staat specifieke aanwijzingen voor wat dit 

betekent. Die posities kun je niet zomaar omdraaien. Mijns inziens moeten we dit 

element dus vasthouden in hoe we de ambten – als een bijzonder soort functie in de 

kerk – vormgeven. 

De bovengenoemde drie posities (Man/vrouw, ouder/kind en heer/slaaf) zijn dus 

volgens Te Velde bepalend voor de manier waarop we tegen de ambten als een 

bijzonder functie in de kerk aankijken. Dit is een belangrijke constatering. 

De drie posities spreken van een gezagsrelatie, die gebaseerd is op de universele 

werking van het vijfde gebod. Zonder discussie wordt er nu van uit gegaan dat het 

ambt, als een bijzondere functie in de kerk, ook een gezagsrelatie is. 

De vraag is of Paulus met de drie posities wel bedoelt dat er sprake is van een 

universele werking. Belangrijk is wat hij schrijft in 1 Korintiërs 7:17: ‘laat ieder in 

de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven, blijven wat hij was toen God hem 

riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten’. 

Nu gaat het in dit hoofdstuk om relaties met betrekking tot het al of niet gehuwd 

zijn. Maar de regel lijkt van algemene gelding: maak je niet druk over je 

maatschappelijke status. Als je ongetrouwd bent, kun je dat beter blijven. Als je 

slaaf bent, moet je daar tevreden mee zijn. Het is er Paulus niet om te doen de 

https://www.woordenwereld.nl/files/geregistreerd/NaderBekeken2017/NB%20februari%202017.pdf
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samenleving te hervormen. We leven wel in deze wereld, maar we moeten ons daar 

niet meer druk over maken. Neem de dingen gewoon zoals ze zijn.  

Pas dat nu eens toe op de relatie heer/knecht in de 21e eeuw. Wij hebben te maken 

met werkgevers en werknemers die via een CAO tot afspraken komen. Er is dus 

helemaal geen sprake meer van gezag, maar van werken volgens een contract. En 

dat contract kan van beide kanten worden opgebroken. 

Diezelfde maatschappelijke ontwikkelingen hebben de relatie tussen ouders en 

kinderen, tussen mannen en vrouwen fundamenteel gewijzigd. Of dat een goede 

ontwikkeling is, laat ik nu buiten beschouwing. Maar het valt niet te ontkennen dat 

kinderen en echtgenotes een stuk mondiger zijn geworden in de huidige 

samenleving. Paulus zegt: blijf in de positie waarin je geroepen werd. Dan heb je 

toch te dealen met de maatschappelijke situatie van huwelijk en gezin in de tijd 

waarin wij leven, en waarbinnen wij onze roeping in Christus hebben te vervullen.  

Paulus relativeert dus de maatschappij van zijn dagen, omdat het hem om de 

verbinding in Christus gaat.  

En daarom loop je een groot risico als je diezelfde maatschappelijke leefregels uit 

de eerste eeuw na Christus bepalend laat zijn voor de manier waarop in de kerk van 

vandaag de ambten behoren te functioneren. Want dan wordt die maatschappij, die 

Paulus juist relativeert, normatief voor de kerk van vandaag. 

En dat wringt, alleen al omdat de tijd niet heeft stil gestaan. 

 

Binnen dit geheel kom je dan uit bij de zogenoemde ‘zwijgteksten’: 1 Korinte 

14:34-35, en 1 Timoteüs 2:11-14. Het is wel wat jammer, en ook onnodig, om deze 

teksten geïsoleerd te laten staan. Dan kun je de indruk krijgen dat de hele strekking 

van het NT in de richting van gelijke rechten voor vrouwen en mannen gaat, en dat 

je dan opeens – jammer maar helaas! – met deze twee spelbrekers te maken krijgt. 

Ik denk dat het anders ligt: wat Paulus in deze teksten als aanwijzingen geeft, is het 

topje van de ijsberg. Hieronder ligt een constante lijn die de Bijbel aangeeft over de 

verhouding van mannen en vrouwen, een lijn die teruggaat op Gods 

oorspronkelijke wil bij de schepping, en die gehandhaafd blijft in het nieuwe leven 

van Gods koninkrijk. Die doorgaande lijn wordt door Paulus toegepast op 

specifieke situaties in de gemeente, en dan geeft hij aanwijzingen voor wat wel of 

niet passend is in het optreden van vrouwen. 

Ik weet dat er rond de uitleg van deze twee teksten veel vragen zijn die niet 

eenduidig opgelost kunnen worden. Maar het is mijns inziens niet verantwoord om 

ze dan maar buiten de discussie te plaatsen, zoals de synode doet in de gronden bij 

besluit 3 (“in zichzelf geen onbetwistbare grond … omdat de exegese van deze 

teksten daarvoor te zeer omstreden is”). Dat kan zo niet! 

Binnen de marges van onzekerheid over een aantal details blijven er een aantal 

elementen waar je iets mee moet: 
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• Allereerst het feit dat Paulus verwijst naar ‘de wet’ (1 Kor. 14) en naar 
de geschiedenis van schepping en zondeval uit Genesis 2 en 3 (1 Tim. 2). 
Dat roept natuurlijk vragen op: wat bedoelt Paulus met ‘de wet’, en wat 
wil hij zeggen met de verwijzing naar de geschiedenis van Adam en Eva? 
Daar zit best ruimte in voor verschillende uitleg, maar het voornaamste 
punt lijkt me dit: als Paulus hierop zijn instructies baseert, laat zien dat 
het voor hem dieper ligt dan alleen maar wat toevallige aanwijzingen 
voor de context van toen. In wet en schepping ligt blijkbaar iets van 
Gods bedoeling voor mannen en vrouwen, dat nog altijd richtinggevend 
is voor ons. Binnen het geheel van motieven die Paulus aanhaalt hebben 
deze verwijzingen een groot gewicht. Ze sluiten niet alleen aan bij de 
cultuur van toen – een cultuur van eer en schaamte, van vaste top-down 
verhoudingen in de maatschappij – maar ze zijn funderend en richting 
gevend. 

• Vervolgens kunnen we inhoudelijk kijken naar het optreden van 
vrouwen dat al dan niet passend is. Het is te gemakkelijk om dit 
‘passend’ alleen af te meten aan de missionaire situatie van de 
toenmalige gemeentes, waarbij wij om diezelfde missionaire reden 
precies de tegengestelde invulling kunnen kiezen. Het ‘zwijgen’ dat 
Paulus aan de vrouwen in Korinte oplegt, heeft een inhoudelijke lading 
die we uit de context zo goed mogelijk moeten afleiden. Uiteraard gaat 
dit er niet over dat vrouwen op geen enkele manier hun stem mogen 
laten horen, zelfs niet bij het zingen. Eerder lijkt het te gaan om 
deelname aan het gemeentebrede beraad in de beoordeling van 
profetieën. Die lijn van uitleg volgde de synode van Ommen in 1993 toen 
het ging om kiesrecht voor de vrouwen. Het is te verdedigen dat in dat 
beoordelend meespreken een element van gezag en beslissing aanwezig 
is dat een relevant argument kan zijn in verband met de vraag naar ‘de 
vrouw in het ambt’. Dat gaat dus niet rechtstreeks, één op één, maar er 
zit een tussenstap in: waarom vindt Paulus dit meespreken van de 
vrouwen niet passend, en op welke manier zit dat ook in wat wij ‘het 
ambt’ noemen? Voor de uitdrukkingen over ‘onderwijs geven’ en ‘gezag 
uitoefenen’ in 1 Tim. 2 geldt hetzelfde: ook die hebben een inhoudelijke 
lading die we moeten proberen op een positieve manier te omschrijven. 
Anders onttrekken we ons aan een belangrijk stuk van de strekking van 
deze teksten. Daarbij zullen we ook iets moeten met het woord 
‘onderschikken’ of ‘gezag erkennen’ dat we in beide teksten – en op nog 
veel meer plaatsen in het NT – tegenkomen: de vrouwen moet op een of 
andere manier hun plek innemen ónder hun man. Het valt mij op dat je 
in de recente bezinning dit element eigenlijk niet meer terughoort … 

• Tenslotte gaat het om de houding die wij ten opzichte van Paulus’ 
woorden aannemen: zijn wij er op gericht om zijn instructies mee te 
nemen naar ons handelen vandaag, ook als we niet alle details precies 
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overzien? Of laten we ze te gemakkelijk achter ons vanwege de afstand 
in tijd en cultuur? Ik geloof dat deze teksten nog altijd iets te zeggen 
hebben voor bepaalde vormen van optreden in het geheel van de 
gemeente, en dat ze dus een rol moeten blijven spelen in het nadenken 
over ‘vrouw en ambt’. 

 
De zwijgteksten spelen zeker een rol in de discussie over vrouw en ambt. En ik ben 

het met Te Velde  eens dat de synode van Meppel daar iets te snel over heen stapt 

in het besluit met de gronden. 

Aan de andere kant wil ik het ook opnemen voor de synode. De zogenaamde 

zwijgteksten zijn al te vaak gebruikt (en worden nog zo gebruikt) om het gesprek 

over vrouw en ambt op slot te gooien. 

Bovendien liggen aan het synode besluit zelf een tweetal rapporten ten grondslag, 

die wel grondig op de materie in gaan en ook toelichten waarom de synode uitsprak 

dat deze teksten zelf exegetisch meer vragen dan antwoorden oproepen. 

Maar ik ben het met Te Velde grondig oneens dat deze zwijgteksten ‘het topje van 

een ijsberg’ vormen. Die ijsberg zelf omschrijft hij als volgt: ‘Hieronder ligt een 

constante lijn die de Bijbel aangeeft over de verhouding van mannen en vrouwen, 

een lijn die teruggaat op Gods oorspronkelijke wil bij de schepping, en die 

gehandhaafd blijft in het nieuwe leven van Gods koninkrijk.’ 

Hier gaat het dus ineens niet meer over ouders/kinderen of over heren/slaven, maar 

uitsluitend over mannen en vrouwen. 

Ik mis ten enenmale een verantwoording van deze reductie als bepalende factor 

voor de kwaliteiten die nodig zijn om een ambt in de kerk te vervullen. Niemand 

kijkt er van op als een knecht ouderling wordt en bij zijn baas huisbezoek af legt. 

Een zoon kan als predikant geroepen zijn om zijn vader te vermanen. Wat is het 

bijzondere in de relatie van een man tegenover een vrouw dat dit op ambtelijke 

niveau problemen zou opleveren? 

Het wonderlijke is dat Te Velde de ijsberg letterlijk onzichtbaar onder water laat 

drijven. Hij spreekt van een constante lijn in de Bijbel over de verhouding van 

mannen en vrouwen, maar laat na die lijn helder en duidelijk te tekenen. 

Het is net of hij de vloed aan lectuur die over dit onderwerp is geproduceerd 

negeert, om op het oude adagium terug te vallen: vrouwen zijn ondergeschikt aan 

mannen. Dat leert de Bijbel, voor eeuwig, niet alleen maatschappelijk, maar ook 

geestelijk, zelfs tot in het nieuwe leven binnen Gods koninkrijk. 

En dat is nu net het cruciale punt, dat te bewijzen is.  

Te Velde verwijt de synode van Meppel iets. Maar hem valt te verwijten dat hij de 

meest fundamentele vraag laat liggen: waar leert de Bijbel dat vrouwen voor Gods 

aangezicht ondergeschikt zijn aan mannen?   

Ambt en ambten 

Wat bedoelen we bijbels gezien met ‘ambt’, en wat is het eigene van elk ambt 

afzonderlijk (diaken, oudste, predikant)? Het synodebesluit maakt daar geen 
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onderscheid in. ‘Het ambt’ wordt dan een containerbegrip waar van alles in past. 

Jaren geleden al heeft prof. Jakob van Bruggen betoogd dat dit geen vruchtbare 

aanpak is. 

Besluit 3 van de synode redeneert vanuit het ‘algemeen ambt’ van alle gelovigen, 

en ziet van daaruit ruimte voor een volwaardige inzet van vrouwen op alle terreinen 

van het kerkelijk leven. Eigenlijk is met dat besluit – waarbij in de gronden ook de 

‘zwijgteksten’ worden afgeserveerd – de voornaamste beslissing al genomen. 

De gevolgtrekking vanuit dit ‘algemene’ ambt naar de ‘bijzondere’ ambten snijdt 

echter geen hout. In het Nieuwe Testament hebben de functies die wij nu ‘ambten’ 

noemen elk een eigen karakter, en ze ontlenen hun gezag elk afzonderlijk aan de 

instelling door Christus en zijn apostelen. 

Deze paragraaf over ambt en ambten stelt mij het meest teleur. 

Hij begint met een vraag: wat bedoelen we met ‘ambt’. Maar hij vergeet die vraag 

zelf te beantwoorden. Tegelijk klinkt door heel de paragraaf heen dat een 

ambtsdrager een gezagsdrager is: iemand met gezag. 

En deze notie wordt verbonden met het begrip ‘oudste’ uit de Bijbel. 

Deze verbinding komt niet uit de lucht vallen. Dr. J. van Bruggen legt deze 

verbinding in zijn boek Ambten in de apostolische kerk. 

Te Velde zou er goed aan gedaan hebben eerst te formuleren wat er in de Bijbel 

gezegd wordt over wat wij een ‘ambt’ noemen. Hij kan daarvoor terecht bij de 

Christelijke Dogmatiek van G. Van den Brink en C van der Kooi. Voor een ambt 

zijn twee dingen nodig: dat je geroepen wordt en gezonden wordt. Een ambtsdrager 

heeft geen gezag in zichzelf. Hij spreekt en handelt in naam en op gezag van zijn 

zender.  

Daarom beginnen Van den Brink en Van der Kooi (evenals de synode van Meppel) 

terecht bij het ‘ambt van alle gelovigen’. Want als christen ben je volgens de 

apostel Paulus een geroepen heilige, die op aarde zijn Zender, Jezus Christus 

behoort te representeren. 

Het is daarom een denkfout te stellen dat ambtsdragers in zichzelf gezag hebben. 

Dat geldt ook voor de oudste, die goede leiding geeft. Hem respecteer je omwille 

van zijn ambt, en niet omwille van zijn persoon. 

Trouwens, als er één begrip in de Bijbel een containerbegrip genoemd kan worden, 

dan is het wel het begrip ‘oudste’. Alleen al in het Nieuwe Testament kun je vijf 

betekenissen van elkaar onderscheiden. 

Daar komt bij dat de functie van oudste na de eerste eeuw een geheel eigen 

ontwikkeling heeft doorgemaakt. Vanaf de tweede eeuw verdwijnt hij steeds meer 

in de mist. Calvijn heeft de oudste weer een plek gegeven in de raad van de kerk, 

maar die wijkt op zijn beurt weer behoorlijk af van de periodiek aftredende 

ouderling in gereformeerde kerken. 

https://www.bol.com/nl/p/ambten-in-de-apostolische-kerk/666757380/
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In de boeken Zonen en dochters profeteren en Samen met de vrouwen wordt breed 

op deze materie ingegaan. Het heeft er veel van weg dat Te Velde daarvan geen 

kennis genomen heeft. 

 

Inderdaad vervullen vrouwen in het Nieuwe Testament een groot aantal taken. We 

komen ze op verrassende plekken en posities tegen. Vrouwen zijn onmisbaar voor 

de voortgang van het evangelie. De eerste die in Europa tot geloof in Jezus komt, is 

Lydia de purperverkoopster uit Tyatira. Was Lydia er niet geweest, dan hadden wij 

hier nu niet gezeten. Naast die brede variatie aan taken en functies komen we in het 

Nieuwe Testament één kernambt tegen: de oudsten, die in alle gemeenten moeten 

worden aangesteld. Titus 1:5 bijvoorbeeld schrijft dit nadrukkelijk voor, en dat 

vormt dan in de brief die Paulus schrijft één geheel met de verdere instructies voor 

oudsten, opzieners en diakenen. Ten aanzien van dit ambt schiet het synodebesluit 

(nummer 5) duidelijk tekort. Er is geen overtuigend bewijs dat in de 

Nieuwtestamentische gemeenten vrouwen als oudste actief waren. De passages uit 

Titus 1 en 1 Timoteüs 3 die spreken over de vereisten voor oudsten en opzieners 

gaan er duidelijk vanuit dat dit mannen zijn. De voorbeelden van Mirjam en 

Debora die uit het Oude Testament worden aangehaald, zijn niet voldoende om te 

concluderen dat dús vrouwen een plek hebben in het leidinggeven door middel van 

bestuur en rechtspraak. 

 

Volgens Te Velde is er in het Nieuwe Testament één kernambt: de oudste. Dit is 

een boude stelling. Opnieuw verbaas ik me over deze stelligheid omdat een vloed 

aan literatuur het tegendeel bewijst. Inderdaad krijgen alle gemeenten oudsten, die 

leiding moeten geven. Maar direct al differentieert Paulus in 1 Timoteüs 3 dit 

containerbegrip door van opzieners en diakenen te spreken, inclusief vrouwen 

volgens vers 11. En in de fundamentele brief over de opbouw van de christelijke 

gemeente, de brief aan Efeze, wordt onderscheid gemaakt tussen apostelen, 

profeten, evangelisten, herders en leraars. Hier, waar het om echte ambten gaat 

(geroepen en gezonden werkers in het evangelie), is het begrip oudste geheel 

afwezig! 

Het is vermoeiend om te constateren dat argumenten worden genegeerd. Nergens in 

het Nieuwe Testament kun je lezen dat het bij oudsten exclusief en normatief over 

mannen gaat. En als Debora in het Oude Testament een functie heeft in bestuur en 

rechtspraak, wat toch echt geconcludeerd mag worden uit de Bijbeltekst zelf, dan is 

de vraag toch wettig: kan in het Nieuwe Testament ineens niet meer wat in het 

Oude wel is toegestaan? 

Verder wil ik geen zetten herhalen, maar verwijzen naar de al genoemde literatuur. 

 

Ook in de openstelling van het predikambt gaat de synode te kort door de bocht. In 

de gronden bij besluit 6 wordt uitsluitend geargumenteerd vanuit de gave van de 

profetie. Inderdaad, het Nieuwe Testament kent vrouwelijke profeten. Denk aan de 

vier ongetrouwde dochters van de evangelist Filippus (Handelingen 21) En je zou 

vandaag nog steeds vormen kunnen bedenken waarin vrouwen ruimte krijgen om 

https://theologieplus.net/2017/01/25/bijbellezers-en-bijbelschrijvers-beschrijvende-en-voorschrijvende-teksten-in-het-deputatenrapport-samen-dienen/
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de woorden van God aan de gemeente door te geven. Maar ik zie deze gave van de 

profetie als iets incidenteels, waarbij mensen onder de directe inwerking van de 

Heilige Geest een woord voor die specifieke situatie krijgen. Daarnaast heeft 

volgens het Nieuwe Testament het ambt een plaats in het meer structureel leiding 

geven aan de gemeente vanuit het Woord van God. Daarin zijn meer componenten 

van belang dan alleen de lijn van de profetie.  Dit is voor mij inhoudelijk het 

belangrijkste punt: de structurele rol van de ambten in verkondiging en onderwijs 

en vermaning om de gemeente op het goede spoor te houden. Daarnaast zie je dan 

de gaven als een soort ‘vrije vogels’ die daar doorheen fladderen. 

Bij het gezag van het ambt is het belangrijk om dit in te vullen vanuit het 

inhoudelijk optreden. De oudsten zijn er om toe te zien, te vermanen, te 

bemoedigen vanuit het Woord van God. Predikanten geven in verkondiging en 

onderwijs de stem van de Goede Herder door. Zó geven de ambtsdragers leiding en 

zó hebben zij daadwerkelijk gezag. 

De synode besteedt te weinig aandacht aan het eigen karakter en het eigen gezag 

van deze ambten – oudste en predikant – en trekt daardoor te snel haar conclusies. 

Het is het goed recht om ten aanzien van het onderscheid tussen gave en ambt een 

positie te kiezen. Maar het is dan ook niet meer dan dat. Opnieuw begin ik met 

Efeziërs 4 waar de daar genoemde ambten gaven worden genoemd. En ik wil er 

Romeinen 16 aan toevoegen waar Paulus de groeten doet aan zijn medewerkers in 

het evangelie; onder wie Febe die een leidinggevende rol speelt, naar de woorden 

van de Griekse tekst, in de gemeente van Kenchreeën. In al deze voorbeelden gaat 

het dus om structurele functies, die voortvloeien uit de roeping door Christus. 

Als literatuur wil ik, naast de al genoemde werken, verwijzen naar dr. C. Graafland, 

Gedachten over het ambt.  

Ook als het gaat om het ambt van profeet, dat Te Velde ziet als een incidentele 

gave, maakt hij een keus. Prima, maar het is zijn keus. Nergens kun je lezen dat de 

dochters van Filippus een woord ontvingen voor een specifieke situatie. Dat zouden 

heel wat situaties moeten zijn als ze alle vier zulke gaven hebben. Waarom, ten 

aanzien van de profetie, niet gewoon dicht bij de Bijbel blijven. In Openbaring 

19:10 staat een prachtige definitie: getuigen van Jezus is profeteren. Precies wat de 

zonen en dochters van Joël deden op de eerste Pinksterdag. 

En inderdaad: dat is de roeping van iedere christen. Maar de dochters van Filippus 

waren er kennelijk buitengewoon vrijmoedig in, zo sterk dat ze in de Bijbel de 

eretitel profetes ontvangen. 

Trouw aan het Woord van God 

Hoe houden we in de discussie over ‘M/V en ambt’ vast aan het Woord van God? 

Hier ligt een belangrijke vraag, die ook te maken heeft met een moeilijkheid die 

veel mensen wel aanvoelen: hoe kan het dat we zo verschillend omgaan met de 

bijbelteksten die iets over mannen en vrouwen zeggen? Eerlijk gezegd verbaas ik 
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me over de exegetische capriolen die je soms ziet rond de ‘zwijgteksten’. Zo wordt 

er geopperd dat we die moeten zien in het kader van de verhouding tussen man en 

vrouw in het huwelijk; dan heeft het dus niets met de inrichting van de gemeente te 

maken. Of men betoogt dat de vrouwen in de tijd van Paulus laag opgeleid waren, 

en dat het daarom niet handig zou zijn als ze aan anderen onderwijs zouden geven; 

maar in onze tijd is dat natuurlijk heel anders geworden. Of je hoort verhalen over 

de eer-schaamte-cultuur als leidende verklaringen voor wat Paulus zegt. Mijn 

probleem is niet dat er verschillende benaderingen in de uitleg van deze teksten 

kunnen zijn. Mijn probleem is wel dat de voorbeelden die ik net noemde geen 

aanknopingspunt in de tekst zelf hebben: je haalt een idee van buitenaf, en dat leg 

je over de tekst heen. 

Ik zou voor een lief ding willen dat Te Velde deze regel op zijn eigen verhaal zou 

toepassen: alleen aanknopen bij de tekst zelf. Het idee dat vrouwen ondergeschikt 

zijn aan mannen wordt in het denken van Te Velde van buitenaf over de 

Bijbelteksten heen gelegd, als een hermeneutische sleutel die alle nuance negeert. 

Natuurlijk begrijp ik dat de context waarin het Nieuwe Testament is geschreven 

belangrijk is om concreet te begrijpen 

wat we lezen. Daar wordt in de 

nieuwere hermeneutiek terecht op 

gewezen. Maar de regels van de ‘oude’ 

hermeneutiek blijven van kracht: lees 

wat er staat, laat staan wat er staat, 

verklaar wat je leest. De aanwijzingen 

die Paulus en andere apostelen geven 

voor de verhouding van mannen en 

vrouwen staan uiteraard in de context 

van een bepaalde tijd en cultuur. Toch is dat niet alles. De apostelen spreken met 

uniek gezag om de gemeente van Christus te leiden en bij het evangelie te bewaren. 

Zoals Paulus op zijn bescheiden manier zegt (1 Kor. 7:40): “Dit is althans mijn 

mening, en ik meen dat ook ik de Geest  van God bezit.” Wat Paulus zegt, is niet 

‘maar een mening’, maar daarin is hij door de Geest van Christus geleid. Aan het 

eind van 1 Kor. 14 staat het nog eens met zoveel woorden, na het stukje over de 

‘zwijgende vrouwen’: “Wie van u denkt te kunnen profeteren of in het bezit van de 

Geest te zijn, dient te erkennen dat wat ik u schrijf een bevel van de Heer is.” Een 

bevel van de Heer. Zo heeft zijn instructie aan de gemeente in Korinte en aan zijn 

medewerker Timoteüs ons nog steeds iets te zeggen. 

De vraag naar het gezag van de Bijbel komt in de discussie over ‘vrouw in het 

ambt’ op verschillende manieren naar voren. Sommigen stemmen wel toe dat 

bijvoorbeeld de ‘zwijgteksten’ uit Paulus’ brieven een blokkade vormen voor 

vrouwelijke ambtsdragers. Maar, zeggen ze vervolgens, daar kun je in deze tijd niet 
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meer mee aankomen. Het staat wel in de bijbel, maar wij doen het nu anders. Als 

daarmee onze eigen cultuur en beleving leidend wordt, gaan we dat op meer 

onderwerpen meemaken. Uiteindelijk is het dan de vraag of we nog bijbels 

gereformeerd zijn. 

In andere benaderingen wordt op een meer genuanceerde manier onderscheid 

gemaakt tussen ‘tijdgebonden’ en ‘blijvende’ elementen in de Bijbel. Zo kom je dat 

bijvoorbeeld tegen in het laatste rapport van de deputaten ‘Man/vrouw en ambt’. 

De vraag is wel: wat is het criterium om te bepalen wat blijvende geldigheid heeft 

en wat niet? 

Kort gezegd kun je onderscheid maken tussen hermeneutiek 1 en hermeneutiek 2. 

Met hermeneutiek 1 bedoel ik de klassieke benadering, die regels geeft voor de 

uitleg van de tekst. Dat betekent al dat bijbellezen niet altijd simpel is, en dat je 

bijvoorbeeld elke tekst ook in het geheel van de bijbel moet plaatsen. Hermeneutiek 

2 trekt het breder: het gaat niet alleen om uitleg, maar om het hele proces van 

verstaan. Hoe komt de boodschap uit die oude geschriften van 2000 jaar geleden 

naar ons toe in onze situatie van vandaag? Wat is er veranderd in de patronen en 

waarden waarmee wij leven? In hermeneutiek 2 maakt onze beeldvorming mee 

deel uit van de betekenis die de teksten uit de bijbel voor ons hebben. 

Nu zit er iets verwarrends in: in beide soorten hermeneutiek heb je een 

wisselwerking tussen tekst en context. Ook als je alleen maar de bijbel probeert uit 

te leggen, moet je rekening houden met de tijd en de concrete omstandigheden van 

toen. Maar in hermeneutiek 1 wordt de context vooral gebruikt als informatie om 

de strekking van teksten beter te begrijpen. In hermeneutiek 2 gaat het óók om 

culturele waarden en patronen die de betekenis mee ‘kleuren’. Dat is een dieper 

ingrijpende interactie tussen de bijbeltekst van toen en onze leefwereld van nu. Wat 

ik daarbij belangrijk vind, is dat we altijd terugkoppelen naar de tekst zelf. Wij 

lezen de bijbel niet alleen met onze ogen van nu. Wij ontvangen de bijbel als het 

Woord van God die nog altijd tot ons spreekt. Ik moet denken aan wat Paulus 

hierover zegt in Romeinen 15:4: 

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat 

wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven 

hopen. 

Er is verschil tussen vroeger en nu. Dat wist Paulus ook al. Maar dat verschil hoeft 

geen kloof te zijn: God was er al op bedacht, om in de woorden en verhalen van 

lang geleden te spreken tot ons hart, zodat we troost en hoop putten uit de 

Schriften. 
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Als ik ervoor pleit om trouw te blijven aan de Bijbel in alle concreetheid, ook van 

de teksten die ons soms zwaar op de maag liggen, dan heb ik niet de illusie dat we 

de vragen eenduidig opgelost krijgen. Maar ik blijf liever met meerdere bijbelse 

lijnen zitten, dan dat ik eenzijdig het ene spoor volg en de andere stukken waarheid 

van Gods Woord laat liggen. 

Toen de werkgroep manvrouwkerk begon aan het boek Zonen en dochters 

profeteren was het debat over hermeneutiek 1 en 2 op z’n hevigst, naar aanleiding 

van het deputatenrapport aan de synode van Ede. Als auteurs hebben we tevoren 

afgesproken dat wij ons werk zouden doen volgens de regels van hermeneutiek 1! 

Ook volgens de klassieke regels van Bijbel uitleg kun je tot conclusies komen die 

van de traditie afwijken. Het is jammer dat Te Velde voor de op deze wijze 

aangedragen argumenten weinig of geen aandacht heeft. 

Wat nu? 

Uit het voorafgaande kan duidelijk zijn dat naar 

mijn mening de openstelling van de ambten 

voor vrouwen niet op deze gronden kan worden 

gehandhaafd. De besluiten van de synode zijn te 

zwak onderbouwd om zo’n grote stap te 

rechtvaardigen. In de hantering van de bijbelse 

gegevens blijven er te veel vragen open. 

Is het dan mogelijk om met een beter verhaal te 

komen? Als wij van mening zijn dat de gronden 

van de huidige besluiten niet deugen, dan 

kunnen we dit door middel van een 

revisieverzoek aan de volgende synode 

voorleggen, met de vraag “Wilt u er nog eens 

goed naar kijken?” Dan kán de conclusie zijn, 

dat de besluiten moeten worden teruggedraaid. Het is ook mogelijk dat er alsnog 

een betere, overtuigende argumentatie komt. Eerlijk gezegd ben ik daar niet heel 

optimistisch over. Hoe dan ook lijkt het mij van belang om een beslissing niet 

eenzijdig te forceren, zoals de huidige synode wel gedaan heeft. De verschillende 

elementen uit het bijbelse spreken moeten we naast elkaar laten staan, in de hoop 

dat we beter gaan zien hoe ze met elkaar samengaan. Daarbij is het van belang om 

als kerk te investeren in een bijbelse visie op man- en vrouw-zijn vandaag. Dat gaat 

breder en dieper dan alleen de vraag naar de ambten. Voor de volle breedte van ons 

leven is dit van belang. Als wij de invulling van onze identiteit en ons functioneren 

als mannen en vrouwen vooral door cultuur en beleving van vandaag laten bepalen, 

dan raken we wezenlijke inzichten en principes kwijt die ons helpen om in 

overeenstemming met Gods wil te leven. Dan gaan wij als mensen van vandaag ons 

leven vormgeven volgens de normen van deze wereld. 
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Het voorstel om te investeren in een bredere Bijbelse visie op man- en vrouw-zijn 

vandaag, klinkt sympathiek, maar is praktisch onhaalbaar. 

Binnen de kerken lopen de visies ver uiteen. De een wil aansluiten bij het Nashville 

denken, dat z’n basis vindt in de Amerikaanse Council on Biblical Manhood and 

Womanhood. De ander sluit aan bij het grondwettelijke en universele denken dat 

alle mensen gelijk zijn, zodat wij geen onderscheid mogen maken bij gelijke 

omstandigheden tussen mannen en vrouwen, rassen, seksuele geaardheid, et cetera. 

Daar valt geen soep meer van te koken. De verhitte discussie tussen de vleugels 

binnen de CGK laat zien dat dit een onvruchtbare weg is. 

Bovendien is deze studie al vele malen verricht. Een prachtig voorbeeld is het boek 

van Georg en Dora Winston, Vrouwen in de gemeente van Christus. Zij weerleggen 

op een grondige manier het theologisch denken van Wayne Grudem en John Piper 

door een bespreking van hun bekende boek: Recovering Biblical Manhood and 

Womanhood. Tegelijk komen zij op voor de grote waarde van huwelijk en gezin in 

onze moderne samenleving, maar combineren dit met een warm pleidooi voor de 

openstelling van alle kerkelijke ambten voor vrouwen. Ook dat laatste met een 

brede bewijsvoering vanuit de Bijbel. 

Het verbaast mij ook dat Te Velde geen woord wijdt aan de aanstaande fusie met 

de NGK. Deze wordt immers op het spel gezet wanneer wij een weg op gaan die de 

besluiten van de synode van Meppel op losse schroeven zet. 

 

 

Zou er ruimte kunnen komen voor een specifiek ‘vrouwelijk’ ambt naast de drie 

ambten die we op dit moment kennen? Op basis van de Bijbel is er alle reden om te 

zeggen: de inzet van vrouwen op heel veel terreinen in de kerk is volop mogelijk en 

is ook onmisbaar. Op de laatste synode is een voorstel ingediend voor een 

uitgebreid diakenambt. De insteek bij de kerntaak van zorg en barmhartigheid lijkt 

mij te passen bij het bijbelse patroon van mannen en vrouwen, en vanuit die kern 

kan het werk van vrouwen in de breedte uitwaaieren, terwijl tegelijk de dimensies 

van geestelijk leidinggeven en gezaghebbend verkondigen daar buiten blijven. Dit 

voorstel heeft het niet gehaald, maar het zou de volgende keer kunnen terugkomen. 

Tenslotte zou ik de gedachte willen opwerpen om de lijn van de profetie, die we in 

het Nieuwe Testament tegenkwamen, uit te bouwen door in een of andere vorm aan 

bekwame zusters de bevoegdheid te geven om in de uitleg en toepassing van Gods 

Woord voor de gemeente op te treden. Daarbij blijft die ‘losse’ preekbevoegdheid 

wel onderscheiden van het structurele ambt van predikant. Zo kun je zoeken naar 

een vormgeving die volop de gaven en de inzet van vrouwen honoreert, terwijl je 

tegelijk vasthoudt aan een verschil in positie en verantwoordelijkheid dat als een 

vaste lijn uit het bijbelse onderwijs naar voren komt. 

Het voorstel om een apart ambt in te stellen voor vrouwen is een 

verlegenheidoplossing. Er is geen enkele Bijbelse onderbouwing om zo’n taak, van 

dienstbetoon of verkondiging, te rechtvaardigen. 
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Ik zou Te Velde willen vragen studie te maken van het boek van Ute E Eisen, 

Women Officeholders in early Christianity. Zij toont met de stukken aan dat de 

kerk van de eerste eeuwen vrouwen heeft gekend in alle ons bekende ambten. De 

kerk die het dichtst stond bij het onderwijs van de apostelen, heeft dus vrouwen 

geëerd in hun roeping om de gemeente van Christus te dienen. 

Deze waarneming deed dr. G. Huls al in 1950 in zijn proefschrift De dienst der 

vrouw in de kerk. Waarom keren we niet gewoon terug naar de praktijk van de 

vroege kerk, door mannen en vrouwen te roepen om hun gaven te ontwikkelen, 

naar de mate die de heilige Geest hun schenkt. 

Dat lijkt me de enige doorgaande lijn die de Bijbel schetst als het gaat om de 

opbouw van de gemeente van Christus. 

 

Ten slotte 

Er zou veel gewonnen zijn als het woord gezag buiten de discussie bleef. 

Alles wordt uit het lood getrokken door het is-gelijk-teken tussen ambtsdragers 

en gezagsdragers. 

In de kerk is een ambtsdrager een liturg, een dienaar van de Heer. 

Dat begint waar, volgens het woord van de Heer, twee of drie in zijn Naam 

vergaderd zijn. Dat mag je het ambt van alle gelovigen noemen. 

En als die gemeente groeit, dan worden de taken verdeeld, rekening houdend 

met de gaven die de heilige Geest aan een ieder toedeelt. Dat is de 

verbijzondering van de ambten: herder, leraar, huisverzorger, opziener, diaken, 

koster, muzikanten en zangers. 

Alles is dienst, de dienst van Woord en Tafel. 

Als dit denken ons geestelijk erfgoed wordt, lossen de meeste problemen zich 

als vanzelf op. 

 

 


