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The breaking point 

Twee visies over man, vrouw en ambt 
 

Inleiding van ds. Henk Folkers op de gemeenteavond van de GKV Eikenlaan 

Hasselt op 6 februari 2020. 

 

Mijn denken over het thema man, vrouw en ambt is in Hasselt, begonnen. Om 

precies te zijn aan de Eikenlaan. 

Ik was op verjaardagbezoek bij een ouder echtpaar. Daar was ook de 

vrouwelijke koster aanwezig. Het was in de jaren toen vrouwen nog niet eens 

actief stemrecht hadden in de kerk.  

Hoe het ter sprake kwam, weet ik niet meer, maar de dames waren het niet eens 

met het feit dat mannen in de kerk de dienst uitmaakten. En of ik dan wel eens 

duidelijk wilde maken, waarom dat was. De een was getrouwd, de ander 

levenslang vrijgezel. Niet alleen uit het feit dat zij mij het vuur na aan de 

schenen legden, bleek hun mondigheid, ook uit de manier waarop zij hun 

argumenten naar voren brachten. Het bracht mij in verlegenheid: ik heb me heel 

zwak verdedigd, geloof ik. 

Sindsdien heeft het onderwerp me niet meer losgelaten. 

Voor mij was het besluit van de synode van Ommen 1993, waaraan ik actief heb 

mogen meewerken, om vrouwen het actieve kiesrecht te verlenen, dan ook min 

of meer een eresaluut aan deze twee zusters, bij gebak en koffie aan de 

Eikenlaan in Hasselt. Maar uiteraard was Ommen 1993 geen eindstation. 

 

De Winstons 

 

De echte omslag vond plaats toen ik aan het eind van de vorige eeuw het boek 

van Georg en Dora Winston las, Vrouwen in de gemeente van Christus. Het 

boek is een reactie op een brede beweging in Amerika, die geleid wordt door de 

Council on Biblical Manhood and Womanhood. Deze organisatie maakt zich 

sterk voor een traditionele rolverdeling tussen man en vrouw, in reactie op het 

egalitaire denken, dat vooral gevoed wordt door de feministische beweging. Hun 

uitgangspunt is dat God heeft gewild dat vrouwen ondergeschikt zijn aan 

mannen. Dat is in de schepping gegeven en wordt door de Bijbel bevestigd. Op 

grond van dit uitgangspunt mogen vrouwen geen leiding gevende posities 
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innemen. Dat geldt zowel voor de kerk als voor de samenleving. En dus is het 

onbespreekbaar dat vrouwen leiding gevende ambten bekleden in de kerk. 

Tegen deze opvatting verzetten Georg en Dora Winston zich. Ook zij maken 

zich sterk voor de waarde van huwelijk en gezin. Daar zit het verschil niet in. 

Maar zij tonen in hun boek voor mij overtuigend aan, dat wat de Bijbel zegt over 

de rollen van man en vrouw in het gezin, niet zomaar toegepast kan worden op 

de manier waarop de seksen functioneren in de maatschappij en in de kerk. 

En daarom pleiten zij voor de openstelling van alle bedieningen in de kerk voor 

vrouwen. Dus, dat wij de taken in de kerk verdelen op basis van verleende 

gaven, en niet op basis van seksueel onderscheid. 

Het is merkwaardig dat wij, binnen onze kerken, via de vernieuwing van het 

huwelijksformulier, wel grondig zijn gaan nadenken over de onderscheiden rol 

van man en vrouw binnen het huwelijk. Vervolgens hebben we geaccepteerd, 

dat die veranderende denkwijze grote gevolgen heeft voor de plaats die man en 

vrouw in de samenleving hebben. Wij accepteren allemaal dat vrouwen elke 

baan in de samenleving en elk ambt in de politiek kan vervullen. Zelfs als het 

om het hoogste gezag, als dat van een koning of een minister gaat. Maar we 

hebben dat in die tijd niet goed doordacht als het gaat om de plaats van de vrouw 

in de kerk. 

 

The breaking point: 1 Timoteüs 2: 11-14 

 

Kenmerk van het debat is tegenwoordig dat het niet gaat tussen mensen die de 

Bijbel serieus nemen en anderen die dat minder of helemaal niet doen. Nee, het 

debat wordt gevoerd, van beide zijden, door mensen die de Bijbel aanvaarden 

als het gezaghebbende Woord van God. Er worden wel verwijten gemaakt, 

waarbij dit uitgangspunt ter discussie wordt gesteld, maar die snijden geen hout.  

Het gaat dus om het verstaan, om de uitleg van de Bijbel: begrijpen we wat we 

lezen en passen we dat goed toe. 

Daarbij kan ik een keur aan teksten de revue laten passeren. 

Dat gaat echter niet werken. Ik beperk me tot de kern. 

Zo’n kerntekst is 1 Timoteüs 2:11-14. 

Opvallend is wel dat de verzen daaromheen nauwelijks aandacht krijgen, maar 

dat terzijde. 

Wat staat er precies: 

Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik 

sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze 
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moet bescheiden zijn. Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna 

Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods 

gebod. 

Nu wordt het debat niet op de spits gedreven als het om het onderwijzen gaat. Er 

zijn teveel teksten in de Bijbel die duidelijk maken dat vrouwen het Woord van 

God hebben uitgedragen, ook in samenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de 

gegevens uit de Korintiërsbrief . Dat maakt het debat al minder scherp. 

Het probleem in de tekst van Timoteüs zit in het woord gezag: ik sta haar niet 

toe dat zij gezag over mannen heeft. 

Dat deze woorden zoveel gewicht krijgen komt vooral door de motivatie die 

Paulus er onder legt. Hij verwijst immers naar de eerste hoofdstukken van de 

Bijbel. Adam is eerst geschapen, daarna Eva. En Eva heeft zich laten verleiden 

door de slang, niet Adam.  

 

Scheppingsorde? 

 

Door deze verwijzing naar Genesis 1-3 wordt het gezag van de man over de 

vrouw gezien als een scheppingsorde.  

Alleen, als je voor die opvatting kiest, doen zich direct al twee problemen voor. 

• Het feit dat vrouwen geen gezag over mannen mogen hebben, betekent 

nog niet dat mannen gezag over vrouwen hebben. 

• Als het hier echt gaat over een scheppingsorde, dan geldt de regel niet 

alleen voor het gezin en de kerk, maar ook voor de samenleving. 

De gevolgen van dit standpunt zijn dus nogal groot. Carola Schouten had nooit 

minister van landbouw mogen worden, bijvoorbeeld. En een vrouw als 

politieagent, of als rechter, of als hoofd (CEO) van een onderneming, dat kan 

dan gewoon niet. Het is inconsequent om een scheppingsorde te beperken tot 

gezin of kerk. Dan is het per definitie geen scheppingsorde meer. 

Bovendien moeten we wel beseffen dat Paulus zelf het woord scheppingsorde 

niet gebruikt. 

En dus vragen we ons af: kan de argumentatie die Paulus onder zijn regel over 

gezag legt op een andere manier worden verstaan. Misschien is het woord 

‘bescheidenheid’ in de kerntekst wel van veel grotere betekenis, omdat dit 

woord in het onderwijs van Paulus een centrale rol speelt, ook als het om 

mannen gaat. Om meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis van onze 

kerntekst gaan we zelf naar het begin terug, naar Genesis 1-3. 
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Genesis 1-3, twee visies 

Globaal gaat het bij het lezen van deze eerste hoofdstukken uit de Bijbel om 

twee visies. 

 

Visie 1: Man en vrouw zijn gelijkwaardig geschapen, naar het beeld van God. 

Maar Adam is eerst geschapen en Eva is uit de man genomen.  

Daaruit volgt dat zij een onderscheiden rol krijgen, waarbij de man de 

koppositie inneemt en de vrouw volgt. Daaruit wordt een verschil in 

verantwoordelijkheid afgeleid.  

Omdat Eva deze ondergeschikte rol niet speelt bij de zondeval, wordt zij door 

God op haar plaats gezet. Voortaan zal de man over haar heersen. 

Deze zogenaamde scheppingsorde werkt vervolgens door in de geschiedenis van 

de mensheid. En de Bijbel laat zien dat dit door God zo is gewild. 

Vrouwen behoren dus ondergeschikt te zijn aan mannen. Er zijn in de Bijbel wel 

uitzonderingen (zoals Debora), maar die bevestigen alleen maar de regel. 

Paulus maakt duidelijk, onder andere in onze kerntekst, dat deze regel ook in het 

Nieuwe Testament geldig blijft. En dus van kracht is voor de kerk van alle 

eeuwen. 

Ook in de samenleving zien we wereldwijd dat deze orde van kracht is. In de 

meeste culturen, of die nu christelijk beïnvloed zijn of niet, wordt de vrouw als 

ondergeschikt aan de man beschouwd. 

Pas in de loop van de 20e eeuw komt daarin verandering, door het emancipatie 

denken. Om die reden moet de kerk zich verzetten tegen het gelijkheidsdenken, 

omdat ze anders buigt voor de veranderende cultuur. 

 

Visie 2: Nergens blijkt uit Genesis 1 en 2 dat de volgorde waarin Adam en Eva 

geschapen zijn een rangorde is. Genesis 1:27: God schiep de mens als zijn 

evenbeeld, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. In Genesis 2:23 

ontmoet Adam zijn vrouw als zijns gelijke: Eindelijk een gelijk aan mij, mijn 

eigen gebeente, mijn eigen vlees.  

Deze door God bedoelde relatie tussen man en vrouw wordt in Genesis 3 wreed 

verbroken. Alles gaat dan kapot. Het kwaad wroet door in de schepping, de 

aarde keert zich tegen de mens. En de vrouw plukt daarvan ook kwade vruchten: 

zij wordt overheerst door de man. 

De gevolgen zijn vreselijk. Het loopt op Lamech uit, en op de zondvloed. 

Daarna zorgt God er zelf voor dat het kwaad getemperd wordt. Maar de mens 

blijft gebukt gaan onder de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid. Waardoor 
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heel de cultuur doordrongen wordt van een ondergeschikte positie van de vrouw. 

Dat zie je in de samenleving, waarvan ook het volk Israël deel uit maakt. De 

wetten en regels van de Bijbel geven Israël een plek tussen de volkeren, 

waardoor het zich kan handhaven. Maar zo nu en dan licht er een vonkje 

paradijs op, ook als het om de relatie tussen mannen en vrouwen gaat. 

Bijvoorbeeld wanneer Debora een ereplaats krijgt in de rij van rechters. 

Vooral het Nieuwe Testament laat dat zien, al direct vanaf het begin. Het is 

opvallend hoe intensief Jezus, maar later ook Paulus met vrouwen omgaat. De 

samenleving wordt niet op de kop gezet, maar de heilige Geest vervult zowel 

mannen als vrouwen. Samen worden zij getuige van de persoon en het werk van 

Jezus Christus. Zo wordt op Pinksteren de profetie van Joël vervuld: Zonen en 

dochters profeteren. 

Dat brengt wel spanning in het Nieuwe Testament. 

De kerk is niet geroepen de samenleving op z’n kop te zetten. Jezus en Paulus 

prediken geen revolutie. Maar in de kerk spreken en handelen vrouwen volop 

mee, in overeenstemming met de gaven die de heilige Geest toedeelt. 

 

Maar ook die kerk moet dealen met de samenleving waarin ze leeft. Dat is een 

spannend gebeuren. Soms vraagt dat om keuzes dwars tegen de cultuur in, soms 

om zich te voegen naar wat algemeen gebruikelijk is. Denk bij het eerste aan het 

verzet tegen de religieuze cultuur, zoals het eten van offervlees. Bij het tweede 

aan Paulus’ vermaan om je te gedragen overeenkomstig je maatschappelijke 

status. Zie 1 Korintiërs 7: 17 en 24. Bij dat laatste mag u denken aan de Bijbelse 

voorschriften voor vrouwen, kinderen en slaven.  

Maar als de samenleving verandert, worden ook deze leefregels anders 

ingekleurd. Bij de slavernij is dat het duidelijkst te zien, vanaf Paulus’ briefje 

aan Filemon tot aan de afschaffing van de slavernij in de 19e eeuw.  

Het fundament daarvoor is gelegd in Galaten 3:28: Er zijn geen Joden of 

Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in 

Christus. 

Samen gevat. 

In de eerste visie wordt de ondergeschiktheid van de vrouw een normatieve 

zaak, die voor alle tijden geldt. 

In de tweede visie volgt de ondergeschiktheid uit de zondeval. Deze 

ondergeschiktheid, die als gevolg van de zondeval alom ervaren wordt, is echter 

niet voorschrijvend, maar beschrijvend, geen norm maar gewoonte.  
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Dit oordeel wordt echter in Christus opgeheven: ook vrouwen worden door 

Jezus verlost uit de vloek van de zonde. 

 

Terug naar 1 Timoteüs 2 

Het zal duidelijk zijn dat de eerste visie zich door Paulus’ woorden krachtig 

gesteund vindt: vrouwen kunnen in de kerk geen gezag uitoefenen. 

Maar ook de tweede visie heeft geen moeite met Paulus’ vermaan. De nieuwe 

situatie, die ontstaan is na de uitstorting van de heilige Geest op alle gelovigen, 

gooit de orde der dingen niet omver. Mochten sommige vrouwen dat denken, 

dan zet Paulus ze op hun nummer: denk even terug aan het begin. Wees een 

beetje bescheiden. 

Maar dat is heel iets anders dan dat hier een universeel gebod voor alle tijden, 

alle plaatsen en alle culturen geldt: vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen.  

Dat is de tekst overvragen.  

 

Wat is een ambt? 

 

Deze twee visies staan naast elkaar in de kerk. En daar is niets mis mee. 

Het wordt anders als de ene visie de andere veroordeelt.  

Dat is het geval bij mensen die de Nashville theologie aanhangen. Voor hen is 

het gezag, waarvan Paulus spreekt in 1 Timoteüs 2 een dogma geworden, dat de 

hele Bijbel doortrekt. 

Als volgt, via een sluitrede: 

 Stelling 1: Ambtsdragers zijn mensen met gezag  

 Stelling 2: Vrouwen mogen geen gezag over mannen hebben 

 Conclusie: vrouwen mogen geen ambtsdragers zijn. 

OK, maar als ambtsdragers nu eens helemaal geen gezagsdragers zijn! 

En als mannen ook geen gezag over vrouwen mogen uitoefenen, omdat ook zij 

bescheiden moeten zijn! Dan blijft er van de conclusie weinig meer over. 

Omdat Paulus’ voorschrift in 1 Timoteüs 2 meer vragen oproept dan antwoorden 

geeft, heeft de synode van Meppel 2017 uitgesproken dat we op grond van deze 

tekst geen verstrekkende conclusies mogen trekken. 

Wat wel nodig is, dat we verder doordenken over wat een ambt is. 

Een paar vingerwijzingen: 

• Ambt is een dienende functie, waarbij je iemand vertegenwoordigt. 

Bijvoorbeeld iemand die gezag heeft.  
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• In de kerk heeft er maar één gezag: Jezus Christus, door zijn Woord en 

Geest.  

• Via de Geest roept Jezus mensen die hem mogen vertegenwoordigen en 

namens hem mogen spreken.  

• Ambtsdragers zijn dus ministers, dienaren van het Woord, van Jezus 

Christus. Dat geldt voor alle ambten, zoals de predikant, de ouderling, de 

diaken. Zij spreken en handelen alleen in de naam van Christus. 

• Ze worden ook wel profeten genoemd, in Openbaring 19:10: getuigen van 

Jezus is profeteren. Een hoger ambt bestaat er niet.  

• Het ambt van profeet is in de Bijbel niet gebonden aan afkomst (blank of 

zwart), sociale status (slaaf of vrije) en sekse (mannelijk of vrouwelijk). 

 

Voor wie dieper wil graven: 

H. Folkers e.a. Zonen en dochters profeteren 

H. Folkers e.a. Samen met de vrouwen (geschikt voor bespreking in groepen) 

De website www.manvrouwkerk houdt de actuele stand van zaken bij. 

http://www.manvrouwkerk/

