
Dia 1 - Inleiding 
Het is al meer dan 10 jaar geleden dat ik me voor het eerst serieus in het onderwerp M/V en ambt 

ben gaan verdiepen. Ik ben in de Bijbel gaan spitten, heb er artikelen en boeken over gelezen, en 

preken beluisterd. In die periode ben ik ervan overtuigd geraakt dat het de bedoeling is dat het 

ambt van oudste – en daar reken ik ook de taak van de prediking onder – alleen mag worden 

vervuld door mannen. 

In deze presentatie wil ik jullie meenemen door de Bijbel om jullie een aantal zaken te laten zien die 

ik wat betreft dit onderwerp gevonden heb, en op grond waarvan ik tot dit standpunt kom. Ik zal 

daarbij vooral ingaan op de lijnen die de Bijbel laat zien.  

Aan het eind zal ik nog even kort stilstaan bij de synode besluiten, en aangeven welke bezwaren ik 

daartegen heb. 

Dia 2 - 2 Lijnen 
Als het gaat over de verhouding tussen mannen en vrouwen, kun je zeggen dat de Bijbel 2 lijnen laat 

zien:  

1. Enerzijds wordt duidelijk dat man en vrouw volkomen gelijkwaardig zijn.  

2. Anderzijds laat de Bijbel ook zien dat er verschil in verantwoordelijkheid is tussen mannen 

en vrouwen. 

Met ‘verschil’ bedoel ik dat sommige verantwoordelijkheden (meer) bij de man liggen, en dat andere 

verantwoordelijkheden (meer) bij de vrouw liggen. Het betekent niet dat de één meer of minder is 

dan de ander! 

Deze 2 lijnen horen bij elkaar en zijn niet in tegenspraak met elkaar. Naar mijn idee heb je beide 

lijnen nodig om een goed beeld te krijgen van wat God met ons mannen en vrouwen bedoeld heeft 

en wat hij van ons vraagt. 

Ik laat nu eerst twee Bijbelteksten zien waaruit de lijn van gelijkwaardigheid naar voren komt, en 

waardoor duidelijk wordt wat daarmee wordt bedoeld. 

Dia 3 - De lijn van de gelijkwaardigheid  

Dia 4 - Genesis 1 
De eerste tekst is Genesis 1 vers 27, waar staat dat God de mens naar zijn beeld heeft geschapen; en 

in één adem lezen we: mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Voor mij is dat een duidelijke 

uitspraak dat man en vrouw gelijkwaardig zijn: de mens is Gods vertegenwoordiger. Het is de 

bedoeling dat ze allebei – en sámen – laten zien wie God is. 

Dia 5 - Galaten 3 
De tweede tekst komt uit het NT. De Galaten hadden het idee dat ze de wet moesten naleven om 

behouden te worden. Paulus gaat daar fel tegenin en laat zien dat er maar één manier is om gered 

te worden, namelijk door geloof in Jezus Christus. In 3 vers 26 zegt hij: ‘U bent allen kinderen van 

God, door het geloof in Christus Jezus.’  



Letterlijk staat er in dat vers: U bent allen zónen van God. Met dat woord ‘zonen’, zit Paulus in de 

sfeer van erfrecht en adoptie. Je kon als slaaf geadopteerd worden en daarmee kreeg je een veel 

betere positie, en recht op de erfenis. Paulus zegt hier dat iets dergelijks geldt voor christenen. We 

zijn geadopteerd en maken deel uit van Gods gezin. En dat geldt voor zowel mannen als vrouwen.  

Dáárom zegt hij in vers 28 dat het niet meer van belang is of men Jood is of Griek, of slaaf of vrije, of 

mannelijk of vrouwelijk. ‘In Christus bent u allen één’. Kind van God, erfgenaam ben je door het 

gelóóf. Dat geldt voor Joden en niet-Joden, voor slaven en vrije mensen, voor mannen en vrouwen.  

Dia 6 - Hetzelfde doel, dezelfde bestemming 
Dus als het gaat om gelijkwaardigheid: 

 Dan zien we dat mannen en vrouwen bedoeld zijn om God te vertegenwoordigen en te 

laten zien wie Hij is.  

 Dan zien we dat ze op dezelfde manier delen in het heil van God, namelijk door geloof. 

 En dan zien we dat er voor allebei een heerlijke toekomst ligt te wachten. 

Dia 7 – De lijn van verschil in verantwoordelijkheid 
Dan gaan we nu kijken naar de lijn van verschil in verantwoordelijkheid. Ook nu beginnen we 

helemaal bij het begin van de Bijbel. Bij de tijd voor de zondeval. We weten allemaal dat de zonde 

van alles kapotgemaakt heeft. Maar hoe was het nu toen alles nog goed en zuiver en harmonieus 

was?  

We gaan goed kijken naar Genesis 2 en een aantal observaties doen m.b.t. M/V. 

Dia 8 - Genesis 2 – 1. Adam is eerst geschapen 
In Genesis 1 lijkt het alsof Adam en Eva tegelijk zijn geschapen. In Genesis 2 wordt echter duidelijk 

dat Adam een tijdje alleen is geweest; pas later verschijnt Eva op het toneel. En ze zijn niet op 

dezelfde manier geschapen. 

Heeft dit iets te betekenen? Ik denk het wel. God doet de dingen niet zomaar. Paulus als 

geïnspireerde apostel vond het van beláng, zo lezen we in 1 Tim. 2.  

In het licht van wat we gezien hebben over gelijkwaardigheid, kan het niet betekenen dat de man 

belangrijker is dan de vrouw. We moeten het dus in een andere richting zoeken. 

Ik denk dat God hiermee laat zien dat Adam een speciale verantwoordelijkheid heeft, die Eva niet 

heeft.  

Bedenk dat God Adam en Eva ook tegelijkertijd uit dezelfde klomp klei had kunnen maken, en zo juist 

had kunnen benadrukken dat er geen verschil was!  

Dia 9 - Genesis 2 – 2. Gods gebod 
Het tweede wat opvalt is dat God Adam zijn gebod – over het niet eten van de boom van kennis van 

goed en kwaad – geeft vóórdat Eva er is, en dat later, tijdens het gesprek met de slang, Eva wel op 

de hoogte is van dit gebod.  



We weten niet of God Eva nog apart heeft bijgepraat, of dat Ádam dit aan Eva heeft verteld en 

uitgelegd. Maar zou het kunnen zijn dat we hieruit moeten afleiden dat het Adams 

verantwoordelijkheid was dat Eva dit gebod zou kennen en naleven? We lezen verder… 

Dia 10 - Genesis 3 – 3. God spreekt Adam als eerste aan 
In het volgende hoofdstuk zien we dat, hoewel Eva als eerste van de vrucht at, dat God niet Eva 

maar Adam zoekt en aanspreekt en ter verantwoording roept. En het punt wat God dan noemt 

(vers 9) is juist het punt van Gods gebod in de hof: ‘Heb je soms gegeten van die boom…?’ 

Dit is een sterke aanwijzing dat God de mán dus verantwoordelijk houdt voor het niet naleven van 

Gods gebod. Uit het feit dat God hém aanspreekt en niet Eva, blijkt dat hij er ook verantwoordelijk 

voor is dat Éva dat gebod zou naleven. 

Dia 11 - Genesis 3 – 4. De aanval van de slang 
De slang wordt omschreven als het listigste dier. Wat hij doet, doet hij met opzet, met 

voorbedachten rade. En hij spreekt de vrouw aan, niet Adam.  

Is dat omdat de vrouw een makkelijkere prooi is? Dat denk ik niet. Het doel van de slang is dat wat 

goed en mooi is, kapot en lelijk maken. Hij wil verwarring zaaien, ook in de verhouding tussen man 

en vrouw. Verwijdering tussen de mens en God, en tussen de man en de vrouw. In het licht van wat 

we tot nu toe hebben gezien geloof ik dat hij hier een aanval doet op Gods goede en mooie 

rolverdeling.  

Dia 12 - Genesis 3 – 5. Gods verwijt aan Adam 
God is echter niet van zijn stuk gebracht. Zoals we al zagen, spreekt hij Adam als eerste aan. En in 

vers 17 verwijt hij Adam dat hij niet had moeten luisteren naar de stem van zijn vrouw. We zagen al 

dat Adam erbij was. Maar hij hield zijn mond, en luisterde naar wat Eva zei. Adam was daar passief, 

maar had moeten ingrijpen.  

Het sluwe plan van de slang was geslaagd. Er was verwarring en verwijdering ontstaan. God houdt 

echter vast aan zijn oorspronkelijke plan. Hij geeft de moederbelofte, waarin het gaat over Christus. 

In Hem kunnen ook de beschadigde verhoudingen tussen mannen en vrouwen herstel en genezing 

ontvangen. 

Dia 13 - Paulus over M/V – 1 Korinte 11 
Goed, nu kijken we naar het NT. Paulus spreekt op een meerdere plaatsen over M/V-verhoudingen. 

Ik loop er 3 bij langs. Wat opvalt bij deze gedeelten is dat Paulus telkens teruggrijpt op Genesis 2. 

In 1 Korinte 11 doet Paulus enkele uitspraken waarbij wij, mensen van de 21e eeuw, misschien onze 

wenkbrauwen fronsen.  

Zo zegt hij dat de man het hoofd van de vrouw is. Maar hij plaatst dat wel tussen twee andere 

uitspraken, namelijk dat Christus het hoofd van iedere man is, en dat God het hoofd van Christus is. 

Bij het woord ‘hoofd’ gaat het om iemand met een bepaalde vorm van gezag of autoriteit. We 

hebben het bijv. over een afdelingshoofd. Blijkbaar geldt zoiets ook binnen de Drie-eenheid! Hoewel 

de 3 Personen alle 3 gelijk zijn in goddelijkheid en eigenschappen, is er ook verschil. De Vader is niet 

de Zoon, de Zoon is niet de Geest enz. Er is onderscheid in werk en taken. 



Paulus werkt dat hoofd-zijn wat verder uit en stelt dat de man de heerlijkheid van God is en dat de 

vrouw de heerlijkheid van de man is. En hij grijpt terug op Gen. 2:21-23: dat de man niet uit de 

vrouw is, maar de vrouw uit de man. Dat is dus nog voor de zondeval. 

Maar de man moet zich niet verheffen boven de vrouw. Paulus zegt ook dat mannen en vrouwen in 

Christus van elkaar afhankelijk zijn (v. 11, 12).  

Is dit tijdgebonden? Ik denk van niet. Christus is nog steeds hoofd van de man, en God nog steeds 

hoofd van Christus.  

Dia 14 - Paulus over M/V – Efeze 5 
Ook in Efeze 5 zegt Paulus dat de man het hoofd van de vrouw is. Hij vergelijkt hier de man met 

Christus en de vrouw met de gemeente. De man wordt opgeroepen zijn vrouw lief te hebben, zoals 

Christus de gemeente heeft liefgehad. En vers 29 omschrijft dat als voeden en koesteren. De man 

heeft dus een bepaalde taak en verantwoordelijkheid van God gekregen richting zijn vrouw. Zo 

moet de man zijn hoofd-zijn dus invullen. 

Ook hier komt Genesis 2 om de hoek kijken; Paulus verwijst in vers 31 naar de instelling van het 

huwelijk in Gen 2:24.  

Dia 15 - Paulus over M/V – 1 Timotheüs 2 
Nu komen we bij een van de zgn. ‘zwijgteksten’. Paulus staat niet toe dat een vrouw onderwijs geeft 

of gezag heeft over een man. Hij onderbouwt deze uitspraak met 2 argumenten. Hij verwijst eerst 

(weer!) naar Genesis 2, dat Adam eerst is geschapen en daarna Eva. Het tweede argument is dat niet 

Adam, maar Eva misleid is. Daar komt Genesis 3 dus in beeld.  

Een paar opmerkingen:  

 Door deze gebeurtenissen uit Genesis 2 en 3 zo na elkaar te noemen maakt Paulus naar mijn 

idee duidelijk dat het hem gaat om de hele geschiedenis in Genesis 2 en 3.  

 Feitelijk zegt Paulus dat er een vorm van onderwijs en gezag is dat alleen mannen past, 

eenvoudig omdat de man het eerst is geschapen. Maar hoe is dat nu een argument? Het 

moet te maken hebben met de verantwoordelijkheid die Adam had, als hoofd van de 

mensheid, en als hoofd van zijn vrouw. Hij had instructies van God gekregen. Hij was 

verantwoordelijk voor het naleven daarvan. En het gaat hier om iets wat tijd en cultuur 

overstijgt.  

 Dat Paulus zegt dat Eva is misleid en niet Adam, komt uit Genesis 3:13, waar de vrouw zelf 

zegt dat de slang haar misleid heeft. Het wil niet zeggen dat Adam onschuldig is. Het kan juist 

heel goed betekenen dat Adam precies wist wat hij deed en moedwillig at. Ik ben van 

mening dat het er hier ook om gaat dat de slang op háár afkwam en niet op Adam! Hij 

richtte zijn pijlen bewust op háár. 

 Het is belangrijk te beseffen dat deze tekst in een breder geheel staat. Volgens 3:15 gaan 

deze hoofdstukken over ‘hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de 

kerk van de levende God’. Dat betekent dus dat het hier niet alleen maar over de situatie in 

Efeze (waar Timotheüs werkte) gaat! 



Dia 16 - Onderwijs 
Weer terug naar vers 12. Wat bedoelt Paulus hier met onderwijs? Gezien de context, dat het gaat 

over hoe het toegaat in het huis van God, de gemeente, lijkt het me voor de hand liggen dat het hier 

gaat over onderwijs tijdens de samenkomst van de gemeente. 

Het kan hier namelijk niet gaan over onderwijs dat oudere vrouwen aan jongere vrouwen geven, of 

aan kinderen of jongeren. Ook onderwijs in de privésituatie, zoals Priscilla en Aquila gaven aan 

Apollos, kan niet bedoeld zijn. We lezen nergens dat Paulus dat niet toestaat, integendeel… 

Dia 17 - Gezag 
Het tweede wat Paulus noemt is gezag hebben of uitoefenen over een man. Wij Nederlanders 

hebben moeite met het woord ‘gezag’. Maar in zichzelf is gezag niet negatief. Als je gezag hebt over 

anderen, dan betekent dat ook dat je sturing geeft. Je geeft leiding en richting. Daarin komt ook 

verantwoordelijkheid mee. Je bent ergens op aanspreekbaar.  

Dus het gaat Paulus om onderwijs en gezag... Als je dan verder leest in 1 Timotheüs valt iets op. 

Dia 18 - Oudsten 
Slechts enkele verzen verder lezen we dat een van de kenmerken van een opziener is dat hij een 

goede leraar moet zijn (1 Tim. 3:2). Dat wordt iets later niet gezegd over diakenen! Ook in de lijst 

met kenmerken van opzieners in Titus 1 komt dit terug.  

En in 1 Tim. 5:17 gaat het over oudsten die goed leiding geven, en daarbinnen is een groep die zich 

bezig houdt met de prediking en het onderricht. Waarschijnlijk werden die laatsten financieel 

ondersteund door de gemeente, zoals onze predikant. 

Als ik dan 1 Tim. 2:12 lees, dan zie ik duidelijke overeenkomsten met de kenmerken van een oudste. 

Een oudste is iemand die onderwijs geeft en gezag heeft. Hij is aangesteld om leiding te geven aan de 

gemeente. Hij moet de gemeente weiden als onderherder in dienst van de grote Herder Jezus.  

Ik zeg niet dat het in 1 Tim 2:12 alleen maar over oudsten gaat, dan had Paulus dat wel eenvoudig 

kunnen zeggen. Maar het ambt van oudste valt er zeker onder. 

Op grond hiervan kom ik tot de conclusie dat het ambt van ouderling – en daar valt dus ook de taak 

van de prediking onder – bedoeld is voor mannen die daarvoor geschikt zijn. 

Dia 19 - Synodebesluiten M/V en ambt 
Nu we dit allemaal hebben gezien kijken we tot slot nog even kort naar de synode besluiten. Ik wil 

beginnen met een stukje uit de acta van de Synode van Ede 2014. 

Dia 20 - Synode Ede 2014 
Het viel mij op dat er in de acta van de synode van Ede ook over 2 lijnen wordt gesproken. Dezelfde 

lijnen als waar wij nu bij stil hebben gestaan. En er staat bij dat beide lijnen verdisconteerd moeten 

worden. 



Dia 21 - Synode Meppel 2017 
Als je echter de besluiten en de gronden leest van de synode van Meppel, dan valt het op dat zo’n 

beetje alle nadruk wordt gelegd op de gelijkwaardigheid van man en vrouw om zo te komen tot de 

besluiten om de ambten van ouderling en predikant open te stellen voor vrouwen. 

De 2e lijn komt er maar bekaaid vanaf, namelijk heel kort in besluit 8, en lijkt daar de besluiten 3-7 

juist tegen te spreken. 

Dia 22 - Bezwaren 
Daarnaast ben ik van mening dat de gronden onder de besluiten 3, 5 (ouderling) en 6 

(prediking/predikant) geen heldere en Schriftuurlijke basis bieden voor deze besluiten.  

Daarom vind ik dat de kerkenraad moet verzoeken tot revisie van deze besluiten. 

Dia 23 - Einde 
 

 


