
 

 

Waarom er in de Hervormde gemeente 
‘De Hoeksteen’ 

ook vrouwelijke ambtsdragers zijn. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sinds januari 2000 staat in onze gemeente het ambt open voor vrouwen. Na 
een zorgvuldig proces zijn we tot de overtuiging gekomen, dat er geen 

Bijbelse bezwaren zijn tegen de vrouw in het ambt. 
 

In deze brochure willen we dat toelichten. 
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1. De veranderende cultuur ook binnen de Bijbelse tijd zelf. 
 
In het Oude Testament zien we heel duidelijk dat de positie van de vrouw 
afhankelijk is van de man. Het was een samenleving waarin het stamverband 
centraal stond en die gericht was op overleven. Het krijgen van kinderen is 
dan ook een van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste functie van de 
vrouw. Als ze kinderloos blijft, is er echt een probleem. Het feit dat een groot 
deel van het Oude Testament zich nog afspeelt in een tijd van polygamie (dat 
één man met meerdere vrouwen tegelijk gehuwd kan zijn), geeft ook 
duidelijk aan in welke verhouding de vrouw tegenover de man staat. 
 Toch is het de vraag of een dergelijke verhouding ‘van den beginne’ 
(oftewel in principe) de bedoeling van God is geweest. In Genesis 2:18-25 
wordt een veel gelijkwaardiger relatie getekend. God zegt daar namelijk, dat 
het ‘niet goed’ is dat de mens alleen zij. Om dit toch ‘goed’ te maken, moet 
de mens een ‘hulp krijgen, die bij hem past’. Dat moet niet opgevat worden 
als zijn ‘hulpje’, maar een ‘hulpe tegenover’ (zoals de Statenvertaling 
vertaalt), dat wil zeggen: een volkomen gelijkwaardige tegenhanger die hem 
in evenwicht houdt. De dieren die God vervolgens uit de aardbodem 
formeert, voldoen daar niet aan. Daarom wordt tenslotte de vrouw gemaakt 
uit de zij van de mens, zodat ze hem terzijde kan staan en ze samen zij aan zij 
kunnen gaan. Bovendien is de vrouw uit de rib van de man gemaakt en niet 
uit zijn hoofd, zodat ze niet de baas zou spelen en ook niet uit zijn voet, zodat 
ze niet zijn voetveeg zou zijn, maar uit zijn rib, zodat ze dicht bij zijn hart zou 
zijn. Een rib of ribbe (steunbalk) wil bovendien zeggen, dat de man op haar 
kan steunen. Verder waren ze naakt en schaamden ze zich voor elkaar niet. 
Dat wil zeggen: in een relatie van liefde kun je je pas echt helemaal aan 
elkaar bloot geven. Deze harmonieuze liefdesrelatie tekent ons de 
scheppingsorde. 
 Het heersen van de man over de vrouw is pas van na de zondeval. In 
Genesis 3:16b lezen we dat dit een oordeel van God is dat over de vrouw 
komt (zoals ook een oordeel over de man komt, v. 17). Met de komst van 
Christus wordt dit oordeel echter opgeheven, wordt de scheppingsorde 
hersteld en zijn man en vrouw weer gelijk, zoals eens de mens geschapen is: 
mannelijk en vrouwelijk (Gen. 1:27). Dat lezen we bijvoorbeeld in Galaten 
3:27-28. 27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus 
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bekleed. 28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van 
mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. (vgl. Rom. 
10:12, Kol. 3:11). 
 Op het godsdienstige vlak zien we in het Oude Testament dat de 
vrouw in de tempeldienst geen rol speelt, behalve in de zang en de reidans 
bij plechtigheden. Vrouwelijke priesters zijn er echter niet, in tegenstelling 
tot de volken rondom. Bij de profeten, die altijd wat los van de cultus 
stonden – en soms er zelfs lijnrecht tegenover – zien we wel een aantal 
vrouwen optreden. Daar ligt het dus wat anders. Ook bij de koningen – het 
derde ambt in het Oude Testament, naast priester en profeet – spelen 
vrouwen een enkele keer een rol. Deze vrouwen komen echter meestal 
negatief in beeld (bv. Izebel, de vrouw van Achab en hun dochter Athalia die 
een tijdje regeerde). 
 In het Nieuwe Testament is de polygamie inmiddels verboden (1 Tim. 
3:12; Tit. 1:6). Dit was vooral een gevolg van de Griekse (Hellenistische) 
cultuur, die zijn invloed ook doet gelden in Israël (de oude Grieken hadden 
monogamie als wet ingevoerd). Toch betekent het niet dat de vrouw nu echt 
zoveel te vertellen had. Haar domein was binnenshuis. Het publieke domein 
was voor de man. De vrouw had geen rechtspositie. Ze kon niet getuigen 
voor een rechtbank, ze kon geen rechtsgeldige handelingen verrichten (bv. 
een huis kopen, een boek uitgeven), ze kon niet zelfstandig leven, maar was 
afhankelijk van haar man, haar vader, haar broer of haar zoon. 
 Met de komst van Jezus Christus zien we dingen veranderen. Er vindt 
een doorbraak plaats. De Here Jezus heeft namelijk ook vrouwen onder zijn 
volgelingen (Luk. 8: 1-3). Dat was hoogst ongebruikelijk. Ook later spelen 
vrouwen in de gemeente een rol (bv. Hand. 18 [Priscilla], Rom. 16 [Febe]). 
Het is opvallend dat de gaven van de Geest ook aan vrouwen werden 
toebedeeld. Daardoor waren ze iemand. Het is bekend dat, door die 
gelijkstelling van man en vrouw, arm en rijk, de eerste christelijke gemeenten 
vooral aantrekkingskracht uitoefenden op vrouwen en slaven. 
 Kortom: dat wat de bijbel schrijft over de positie van de vrouw heeft 
met een bepaalde cultuur te maken, maar behoort niet tot de centrale 
boodschap van de Bijbel. De Bijbel past zich wat dat betreft aan bij de 
culturele gewoonte van die tijd en roept op om datgene te doen wat tot de 
opbouw van de gemeente dient. Daarom predikt de Bijbel anderzijds ook niet 
een feministische revolutie, al zijn mannen en vrouwen in Christus gelijk. Iets 
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soortgelijks geldt voor de visie op slavernij. Nu moeten we de slavernij in die 
tijd niet vergelijken met de slavenhandel van mensen uit Afrika in de 17e en 
18e eeuw. Alle leraren bijvoorbeeld waren in die Grieks-Romeinse tijd slaven. 
De relatie slaaf – heer toen is meer te vergelijken met de verhouding 
werknemer – werkgever nu. Ook voor wat betreft dit culturele gegeven zien 
we dat de Bijbel hierbij aansluit. Paulus veroordeelt het hebben van slaven 
niet. Toch roept Paulus Filemon wel op goed voor zijn slaaf Onesimus te 
zorgen en hem vooral als broeder in Christus te zien (Fil. 16). Het gaat in de 
Bijbel om de verkondiging van de grote waarden van Gods liefde en 
gerechtigheid. De culturele situatie is daaraan ondergeschikt. Als deze echter 
die grote waarden maar niet in de weg staat. Indien Paulus in de 17e of 18e 
eeuw had geleefd, was hij vanwege de schending van deze waarden zeker 
meegegaan in de afschaffing van de slavernij. 
 

2 De zogenaamde zwijgteksten 
 
Zij die tegen de vrouw in het ambt 
zijn, beroepen zich vooral op die 
teksten in de Bijbel waarin de vrouw 
wordt opgedragen te zwijgen in de 
gemeente. 
Laten we deze teksten eens nader 
gaan bezien. 
 
1 Korintiërs 14:34-35: 
34 Zoals in alle gemeenten der 
heiligen moeten de vrouwen in de 
gemeenten zwijgen; want het is haar 
niet vergund te spreken, maar zij 
moeten ondergeschikt blijven, zoals 
ook de wet zegt. 35 En als zij iets 
willen te weten komen, moeten zij 
thuis haar mannen om opheldering 
vragen; want het staat lelijk voor een 
vrouw te spreken in de gemeente. 
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Zoals alle teksten van de Bijbel, moeten we ook deze tekst vanuit de context 
verstaan. Daarom is het goed er ook 1 Korintiërs 11:5 bij betrekken, dat daar 
op gespannen voet mee lijkt te staan. 
 
1 Korintiërs 11:4-5: 
4 Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd 
schande aan. 5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet 
haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is. 
6 Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het 
haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij 
zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich 
dekken. 
 
Wat is er aan de hand in Korinthe? We lezen dat vrouwen moeten zwijgen 
tijdens de samenkomst, want het staat lelijk voor een vrouw als ze tijdens 
een samenkomst spreekt (het woord voert). Lelijk, dat wil zeggen in 
tegenspraak met de heersende moraal. Kennelijk gaat het hier om iets dat in 
brede kring als iets ongepasts werd beschouwd. Wat is er dan zo ongepast? Is 
dat het enkele feit dat ze iets zou zeggen in de samenkomst? Om daar achter 
te komen moeten we naar het daaraan voorafgaande, naar hoofdstuk 11. 
 Daar gaat het over bidden en profeteren door vrouwen, ook in de 
samenkomst. Daarom gaat het in hoofdstuk 14 niet om het enkele feit dat ze 
niet zouden mogen spreken, maar om de wijze waarop ze dat doen. In 
hoofdstuk 11 wordt gezegd, dat als vrouwen zich uiten, ze daarbij hun positie 
moeten beseffen: niet rol-doorbrekend, maar binnen de ordening die 
aanvaard is. Waar Paulus in 1 Korintiërs – maar ook in Efeziërs 5:21-33 – 
steeds op uit is, is het inperken van allerlei uitingen die wel gelovig zijn, maar 
niet opbouwen (bv. tongentaal). Het gaat om dat wat de opbouw van de 
gemeente dient: daarin hebben mannen en vrouwen samen een taak, maar 
het is niet dienstig onrust te veroorzaken door culturele gewoonten te 
doorbreken. Paulus wil geen revolutie in de gemeente. Mannen zijn het 
hoofd in de Griekse samenleving, en in de gemeente blijft dat ook zo. Maar 
de mannen moeten volgens Paulus wel zo hoofd zijn als Christus het hoofd 
was: als eerste (als hoofd) het hoofd buigen, als eerste dienen, de ander de 
voeten wassen. Zo steekt Paulus de vrouw omhoog, terwijl hij geen 
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maatschappelijke (feministische) revolutie ontketent. Het is goed dat de 
vrouw dat besef zichtbaar maakt door haar hoofd te bedekken (prostituees 
droegen hun haren los, of zeer kort geschoren, als teken van opstandigheid). 
 Het is dus duidelijk dat het gaat om een spreken van vrouwen in de 
samenkomsten, waarbij de orde en de opbouw verstoord worden. Dát staat 
lelijk, is een schande. Wat daar nu precies is gebeurd, is niet gemakkelijk te 
duiden. We weten namelijk niet precies hoe die samenkomsten verliepen. 
Duidelijk is wel dat vrouwen in Christus gelijkwaardig zijn, maar tegelijk dat 
de orde in de samenleving niet doorbroken mag worden. Waarschijnlijk slaat 
het gebod dat ze moeten zwijgen op het steeds maar weer vragen stellen, 
dat de opbouw van de gemeente toen niet diende (vgl. een opmerking in 2 
Tim. 3:6-7. 6 Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen 
dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei 
begeerten worden gedreven, 7 die almaar willen leren maar nooit in staat 
zullen zijn de waarheid te kennen.) 
 Tenslotte voert Paulus aan, dat ook ‘de wet zegt’ dat de vrouw 
ondergeschikt moet blijven (1 Kor. 14:34 slot). Maar waar staat dat in de 
wet? Ergens in de tora? Of bedoelt Paulus hier de cultuurwet van die tijd? 
Dan klinken de woorden ‘zoals de wet zegt’ hier als ’zoals je wel kunt 
aanvoelen.’ Calvijn merkt hierbij dan ook op, dat het in deze woorden gaat 
om ‘middelmatige dingen’ en dat Paulus hier ‘de stichtelijkheid’ als argument 
gebruikt. Maar wellicht komen we daarover nog meer aan de weet in 1 
Timoteüs 2.  
 
1 Timoteüs 2: 
8 Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige 
handen, zonder toorn en twist. 9 Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met 
waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of 
paarlen en kostbare kleding, 10 maar – zó immers betaamt het vrouwen, die 
voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken. 11 Een vrouw moet zich 
rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, 12 maar ik sta niet toe, dat 
een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig 
houden. 13 Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. 14 En Adam 
heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in 
overtreding gevallen; 15 doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld 
brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid. 
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De bepaling van vers 9 heeft ook betrekking op de samenkomst (en op het 
bidden); dit wordt duidelijk uit het begin (‘evenzo’). Dezelfde lijn dus als in 1 
Korintiërs. In vers 9-12 gaat het niet alleen over kleding en uiterlijk, maar ook 
over een bepaalde gezindheid die uit je uiterlijk blijkt: zedig en ingetogen, dat 
wil zeggen geen aanstoot geven en goed nadenken. Dat is wat anders dan 
gedwee of mak. Het wil zeggen, dat vrouwen ook in haar uiterlijk niet zo 
moeten opvallen dat het de aandacht afleidt van het vereren van God. Bij 
mannen is wrok en twist de valkuil; bij vrouwen kennelijk het aandacht 
trekken. Overigens waren deze normen ook gangbaar in heidense kringen.  
 Vrouwen moeten dus hun plaats weten. Niet dat ze dom moeten 
blijven - ze laten zich namelijk wel onderwijzen - maar niet in de rol van gezag 
claimen over de man. Dat een man door een vrouw zou worden onderwezen 
is in die samenleving eenvoudig ondenkbaar. Het zou de boel op de kop 
zetten. Dat wil Paulus niet in de gemeente: geen feministische revolutie. 
Rustig, in de rust, letterlijk in de stilte dient en vrouw zich te laten 
onderwijzen. Ook hier is het doel weer: geen opgewonden toestanden. 
Ditzelfde woord staat in 2 Tessalonicenzen 3:12, waar mensen die niet meer 
werken (vanwege een sektarische toekomstverwachting) worden 
opgeroepen ‘rustig’ in ‘stilheid’ hun gewone werk te doen. Kortom: ook al zijn 
in Christus mannen en vrouwen gelijk (Gal. 3:28), we moeten door afwijkend 
gedrag geen aanstoot geven. Dat lijkt telkens de kwestie te zijn. 
 Dat ook vrouwen opzieners en diakenen konden zijn, lijkt ook 1 
Timoteüs 3 te zeggen. In dit hoofdstuk gaat het over de vraag waaraan 
ambtsdragers moeten voldoen. In vers 2 lezen we dat dit mannen van één 
vrouw moeten zijn (dus monogaam), nuchter, beschaafd, gastvrij, enz. In vers 
11 gaat het dan verder: ‘Evenzo moeten vrouwen zijn: waardig, geen 
kwaadspreekster, nuchter,’ enz. (De vertaling ‘hun vrouwen’, die sommige 
vertalingen hebben, is onjuist. Het woordje ‘hun’ staat niet in de grondtekst. 
Velen zouden willen dat het er stond, want dan zou men kunnen denken dat 
het niet om vrouwelijk ambtsdragers zou gaan , maar slechts om de vrouwen 
van mannelijke ambtsdragers.)  
 Nu zou men daar tegenin kunnen brengen, dat Paulus wel een link 
legt naar de orde die er altijd geweest is: eerst is Adam geformeerd en 
daarna Eva. Vervolgens wijst hij er op dat bij de zondeval alleen Eva door 
verleiding in zonde is gevallen. Dit laatste wordt in Romeinen 5:12-14 al weer 
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genuanceerd, doordat Paulus daar juist zegt dat Adam het is die overtrad. Hij 
is de oervader van alle zondaren. Dat in 1 Timoteüs 2 op het verleid worden 
van Eva de nadruk ligt, heeft te maken met wat kennelijk als de valkuil van de 
vrouw werd gezien. Wat betekent dit? Deze manier van Bijbelgebruik is in die 
tijd bij de Rabbijnen volstrekt gebruikelijk. De verwijzing naar Adam en Eva 
dient er alleen voor om te onderstrepen dat – gezien de geschiedenis van Eva 
– de vrouw zich rustig moet houden, dat wil zeggen geen aanstoot moet 
geven. Het is een herhaling – en dus onderstreping – van hetzelfde argument. 
 In Galaten 3:28 en Filemon 15-17 zien we hetzelfde argument 
gebruikt voor de slaven: in de Heer zijn ze al vrij, maar toch moeten ze in 
principe bij hun meester blijven. Zo is het ook met vrouwen: in Christus zijn 
ze bevrijd uit hun tweederangs positie, maar ze moeten die vrijheid niet 
gebruiken om onrust te zaaien.  
 Paulus is dus vooral bezig met het behouden van de orde in de 
gemeenten. Dat bouwt op. Daarbij sluit hij aan bij culturele gewoontes in die 
tijd. Ook voor wat betreft de man – vrouw verhoudingen. Vrouwen en 
mannen moeten hun plaats weten, ook al is er principieel in Christus geen 
onderscheid. In andere tijden zou Paulus wellicht iets anders hebben 
opgedragen dat tot de opbouw van de gemeenten leidt. Het gaat er dus niet 
om dat het zwijgen van vrouwen in de gemeente theologisch een principieel 
punt is. In het Nieuwe Testament kent men juist veel teksten waarin vrouwen 
in de verbreiding van het evangelie en in de opbouw van de gemeente een 
positieve rol spelen. We kunnen daarbij denken aan de vrouwen op de 
Paasmorgen: zij moeten het Paasevangelie als eerste gaan verkondigen aan 
de apostelen (zie verderop). 
 Verder zien we ook dat zowel mannen als vrouwen samen deel 
krijgen aan de gaven van de Geest. Handelingen 2:17-18 zegt het zo: 17 En 
het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest 
op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw 
jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: 18 
ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van 
mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. Paulus noemt veel 
medewerkers, ook vrouwen (Euodia en Syntyche), waarvan hij zegt: Want zij 
hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast 
Clemens en mijn overige medearbeiders. (Fil. 4:3). 
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Willen wij in onze tijd deze Bijbelteksten gehoorzamen, dan moeten we ons 
dus afvragen wat nu tot opbouw van de gemeente zou dienen en dus tot eer 
van God. Vandaag de dag dient het de opbouw van de gemeente als mannen 
en vrouwen in de ambtelijke dienst staan. Juist omdat vrouwen verschillen 
van mannen kunnen zij soms een andere kijk op dingen hebben, hetgeen de 
opbouw van de gemeente kan bevorderen. 
 

3 Individuele vrouwen in de Bijbel 
 
Kijken we naar individuele vrouwen in de bijbel, dan vinden we zowel in het 
Oude als in het Nieuwe Testament enkele vrouwen die een bepaald ambt 
bekleed hebben. 
 
In het Oude Testament vinden we 3 profetessen: 
- Mirjam, de zuster van Mozes (Ex. 15: 20-21. Zie ook Num. 12: 1-16). 
- Debora (Richt. 4), die zelfs Richteres was en dus in die tijd het land 
regeerde. 
- Hulda (2 Kon. 22: 11-20), die leefde ten tijde van koning Josia, onder wiens 
regering het oude wetboek wordt gevonden in de tempel. 
De woorden van Hulda worden gehoord als een woord van God. Ze zegt ook 
drie maal: ‘Zo zegt de HERE, de God van Israël.’ En dan volgen er 
zegenwoorden en vloekwoorden. Daaruit spreekt dus een groot gezag. 
Verder lezen we in Spreuken 31 ook een voor die tijd vrij geëmancipeerd 
beeld van de vrouw. 
 
In het Nieuwe Testament lezen we allereerst dat de vrouwen, die bij het graf 
kwamen, de eerste getuigen zijn van de opstanding. Vervolgens worden zij 
ook uitgezonden om daarvan te getuigen. (Het woord ‘getuigen’ is in het 
Grieks ‘marturein’. Daar komt ons woord martelaar vandaan. Getuige-zijn 
van Christus kan dus martelaarschap met zich meebrengen.) Nu was getuigen 
in die tijd iets dat officieel niet aan vrouwen was toegestaan. Dus in een tijd, 
waarin vrouwen officieel geen getuigen voor een rechtbank mochten zijn, 
worden juist zij als de eerste prediksters van deze geweldige boodschap 
uitgezonden. Dat geeft deze opdracht een bijzondere klank. 
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Verder lezen we van de profetes Hanna (Luk. 2:36), de vier profeterende 
dochters van Filippus (Hand. 21:8-9), van Febe (Rom. 16:1-2) die een 
diakonos (diaken) wordt genoemd en van Priscilla (Hand. 18 (3x) en Rom. 
16:3, 1 Kor. 16 :19, 1 Tim. 4 :19 ; in de laatste drie verzen met haar afgekorte 
naam ‘Prisca’ genoemd). Van de zes maal dat zij en haar man Aquila 
genoemd worden, wordt ze als belangrijkste van de twee vier maal vóór haar 
man genoemd. Uit de teksten blijkt namelijk dat zij het voortouw neemt in 
het uitleggen van ‘de Weg’ (Hand. 18:26). Juist in een patriarchale cultuur 
(een cultuur waar mannen de baas zijn) is dat bijzonder. 
 Vervolgens lezen we in Romeinen 16:7 van ene Junia, een 
‘stamgenoot’, dat wil zeggen een ‘volksgenoot’ van Paulus. Zij wordt een 
apostel genoemd die veel aanzien geniet. Het woord ‘mannen’ dat we in de 
NBG-vertaling van 1951 lezen, is een verkeerde vertaling. Er staat namelijk 
slechts het woord ‘welke’, zoals men in de Statenvertaling kan zien. Dat deze 
persoon een vrouw is, weten we uit de oudste handschriften van de Bijbel 
(zie NBV, waar dat gecorrigeerd is). Pas later is bij het overschrijven van de 
Bijbel van de vrouwelijke naam ‘Junia’ een mannelijke gemaakt. Verder lezen 
we in Romeinen 16:12 ook nog van Tryfena en Tryfosa, vrouwen die in de 
Here arbeiden. Ook die uitdrukking lijkt een aanduiding te zijn voor ambtelijk 
werk. 
 Paulus moedigt de gemeente in 1 Korintiërs 14:1 aan om te streven 
naar de gaven, vooral van het profeteren. Wat dat inhoudt, zegt hij in vers 
drie: Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en 
bemoedigend. Het profeteren – dat dus ook vrouwen deden – heeft wel 
degelijk ook een gezaghebbend element in zich. Dat komt omdat het een 
gave van de Geest is. Van de drie profetessen in het Oude Testament, die 
officieel het ambt van profetes bekleedden (Mirjam, Debora en Hulda), komt 
bij de laatste twee het gezaghebbend element heel sterk terug. In Richteren 
4 lezen we dat Debora zelfs Barak erop wijst wat God tot hem gezegd had. 
Ook uit 2 Koningen 22:14-20 blijkt dat Hulda met profetisch gezag spreekt. 
 Dit spreken met gezag bewijs dat het niet om de vrouw of om de man 
gaat, maar dat de Geest mensen inschakelt om het Woord van God door te 
geven. Het gezag zit niet in de persoon, maar in het woord, dat hij of zij 
spreekt. 
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4. Samenvattend 
 
In de Bijbel zelf zien we in cultureel opzicht verschuivingen in de 
verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld de verschuiving van 
polygamie naar monogamie. Dat betekent dat sommige cultureel bepaalde 
patronen (zoals bijvoorbeeld polygamie en dat de vrouw alleen geroepen zou 
zijn tot taken binnenshuis), niet tot de wezenlijke verkondiging van de 
Bijbelse boodschap behoren. God sluit blijkbaar in zijn openbaring aan bij de 
toenmalige verhoudingen. Omdat dit niet tot de principiële boodschap van 
de Bijbel behoort, zien we ook dat die rollenpatronen soms vrijmoedig 
worden doorbroken. Er zijn in de Bijbel namelijk verschillende vrouwen die 
leiding geven aan het volk of de gemeente, die leren en die profeteren. 
Bovendien herstelt Christus weer de scheppingsorde, waarin er geen 
onderscheid is tussen Jood en Griek, rijk en arm, man en vrouw. 
 Op grond van al deze inzichten zijn wij ervan overtuigd geraakt dat 
God zowel mannen als vrouwen roept tot het ambt. 
 
September 2010. 
 

 


