
 

M/V en ambt 
Waarom revisie? 

 

Corné Koelewijn 



De Bijbel over M/V – 2 lijnen 

1. De lijn van de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw 

2. De lijn van het verschil in verantwoordelijkheid die 
God aan man en vrouw heeft gegeven 

 

• Verschil in verantwoordelijkheid 
• Sommige verantwoordelijkheden liggen (meer) bij de man  

• Andere verantwoordelijkheden liggen (meer) bij de vrouw 

• De één is niet meer of minder dan de ander 

• Deze lijnen zijn niet in tegenspraak met elkaar 



De lijn van 
gelijkwaardigheid 



Genesis 1 

 

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 
evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en 
vrouwelijk schiep hij de mensen (Gen. 1:27) 

 

 



Galaten 3 

Want u bent allen kinderen van God door het 
geloof in Christus Jezus. Want u allen die in 
Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus 
bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men 
Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat 
men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang 
dat men man is of vrouw; want allen bent u één 
in Christus Jezus. (Gal. 3:26-28 HSV) 

 



Hetzelfde doel, dezelfde bestemming 

• Beiden zijn bedoeld om God representeren 

• Ze delen op dezelfde wijze in het heil 

• Man en vrouw zijn allebei erfgenamen van de genade 
van het eeuwige leven  

 



De lijn van verschil in 
verantwoordelijkheid 



Genesis 2  
1. Adam is eerst geschapen 
• Adam is eerst geschapen (2:7), daarna Eva (2:22) 

 

• Had God hier een bedoeling mee? 

• God had Adam en Eva tegelijkertijd uit het stof van de 
aardbodem kunnen vormen… 

• Paulus als geïnspireerde apostel vond dit een punt van 
belang (1 Tim. 2)  

• Het betekent niet dat de man belangrijker is dan de 
vrouw, zoals we al hebben gezien, ze zijn gelijkwaardig 

 



Genesis 2 
2. Gods gebod 
• God gaf Adam zijn gebod over de boom van kennis van 

goed en kwaad, voordat Eva er was (2:16) 

• Later blijkt dat Eva wel op de hoogte is (3:2) 

 

 

• Kan dit betekenen dat het Adams verantwoordelijkheid 
was dat Eva dit gebod zou kennen en naleven? 



Genesis 3  
3. God spreekt Adam als eerste aan 
• Eva at als eerste van de vrucht, daarna Adam (3:6) 

• God spreekt echter niet Eva, maar Adam als eerste aan 
en roept hém ter verantwoording (3:9) v.w.b. het eten 
van de verboden vrucht (3:11) 

 

• God houdt de mán verantwoordelijk voor het (niet) 
naleven van Gods gebod in de hof van Eden 

 

 



Genesis 3 
4. De aanval van de slang 
• De slang is listig en spreekt Eva aan en niet Adam (3:1), 

terwijl Adam erbij is (3:6) 

 

• Een vooropgezet plan: De slang spreekt bewust Eva aan 

• Waarom? Omdat de vrouw een makkelijker prooi is? 

• Nee, het is zijn doel dat wat mooi is kapot te maken 

• De mooie en goede verhouding tussen God en mens 

• De mooie en goede verhouding tussen man en 
vrouw, waarin ieder een eigen unieke rol heeft 

 



Genesis 3 
5. Gods verwijt aan Adam 
• ‘Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw 

en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U 
mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u 
vervloekt’ (3:17 HSV) 

 

• Dus Adam was erbij, maar was passief en heeft 
geluisterd naar wat Eva zei; Adam had echter moeten 
ingrijpen 

 



Paulus over M/V – 1 Korinte 11 

• De man is het hoofd van de vrouw (v. 3, Ef. 5:23) 
• God is hoofd van Christus en Christus het hoofd van de man 

• De man is de heerlijkheid van God; de vrouw is de 
heerlijkheid van de man (v. 7) 

• De vrouw is uit de man, niet andersom (v. 8, Gen. 2:23) 

 

• Verschil maar ook: In Christus zijn mannen en vrouwen 
afhankelijk van elkaar (v. 11, 12) 

• Paulus heeft duidelijk Genesis 2 in gedachten 

 



Paulus over M/V – Efeze 5 

• De man is het hoofd van de vrouw (v. 23) 

• De man moet op Christus lijken als het gaat om het 
liefhebben van zijn vrouw; oftewel hij moet zijn vrouw 
‘voeden en verzorgen/koesteren’ (v. 29) 

• De vrouw wordt vergeleken met de gemeente 

• Paulus verwijst ook hier naar de tijd van voor de 
zondeval (v. 31, Gen. 2:24) 



Paulus over M/V – 1 Timotheus 2  

Ik sta haar niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over 
mannen heeft … want Adam is eerst geschapen, … en 
niet Adam is misleid, maar de vrouw is misleid en tot 
overtreding gekomen (v. 12-14) 

 

• Paulus grijpt hier terug op Genesis 2 en 3 

• Let op de context: hoofdstuk 2 en 3 gaan over ‘hoe men 
zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen 
de kerk van de levende God’ (1 Tim. 3:15). Dit gaat dus 
niet alleen over Efeze 

 



Onderwijs 

Ik sta haar niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over 
mannen heeft  (v. 12) 

 

• Het gaat hier over onderwijs geven in de samenkomst 

• Oudere vrouwen worden opgeroepen jongere 
vrouwen onderwijzen (Titus 2:3-5) 

• Timotheus kreeg waarschijnlijk onderwijs van zijn 
moeder en grootmoeder (3 Tim 3:14) 

• Priscilla en Aquila onderwezen Apollos (Hand 18:26) 

 

 

 



Gezag 

Ik sta haar niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over 
mannen heeft  (v. 12) 

 

• Gezag hebben over anderen is in zichzelf niet negatief 

• Het betekent dat je sturing, leiding geeft 

• Daarin komt ook verantwoordelijkheid over anderen 
mee; je bent ergens op aanspreekbaar 

 

 

 

 



Oudsten/opzieners 

• ‘… een goede leraar zijn’ (1 Tim 3:2) 

• ‘… in staat om anderen met heilzaam onderricht te 
bemoedigen’ (Titus 1:9) 

• ‘Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel 
worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite 
geven voor de prediking en het onderricht’ (1 Tim 5:17) 



Synodebesluiten  
M/V en ambt 



Synode Ede 2014 

 

‘het doorlopend spreken van de Schrift laat twee lijnen 
zien. De ene lijn is die van gelijkwaardigheid tussen man 
en vrouw – de andere die van het verschil in 
verantwoordelijkheid die God aan man en vrouw heeft 
gegeven; deze beide lijnen dienen verdisconteerd te 
worden.’ (art. 18 besluit 2 Acta GS Ede 2014)  



Synode Meppel 2017 

• De synode legt in de gronden alle nadruk op de lijn van 
de gelijkwaardigheid en doet vrijwel geen recht aan de 
lijn van het verschil in verantwoordelijkheid en komt zo 
tot de besluiten vrouwen toe te laten tot de ambten van 
ouderling en predikant  



Bezwaren 

• De gronden onder de besluiten 3, 5, en 6 bieden geen 
heldere en Schriftuurlijke basis voor deze besluiten 

 

• Bij besluit 3 gaat het ons vooral om de onderbouwing 

• Besluit 5 gaat over het ambt van ouderling 

• Besluit 6 gaat over preekbevoegdheid en het ambt van 
predikant 

 

• Daarom het verzoek tot revisie van deze besluiten 

 



Einde 


