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Om te beginnen.

De Werkgroep ToerÏ.ísting biedt hierbij een

werkschrift aan over een veelbesproken en gevoelig
onderwerp. Het heeft niet de bedoeling om mensen
tot een bepaald standpunt over te halen, maar om
een hulp te bieden om tot een eigen standpunt te
komen. Nu zullen zeer velenwel zoiets als een
eigen standpunt hebben, ook al is dat misschien
maar vaag en gevoelsmatig. Daarom is de hulp die
wij willen bieden allereerst bedoeld om het eigen
standpunt eens aan een nader onderzoek te onderwer-
pen.
Maar niemand kan er oÏnheen dat er ook andere stand-
punten zijn en wij hebben daar ook kennis van te
nemen. Sterker nog: wij zullen het standpunt van
anderen serieus moeten nemen en het leggen naast
ons eigen standpunt en het er, om zo te zeggen,
regel voor regel mee vergelijken. Ook dat valt
onder de hulp die vij met dit werkschrift villen
bieden. In alle gesprekken over geloof en gemeente
speelt de bijbel een grote rol en zulke gesprekken
gaan dan ook in de eerste plaats over die teksten
in de Schrift die op het onderwerp van het gesprek
betrekking hebben. Met gesprekken over het onder-
we rp
de vrouw in de gemeente is het niet anders.
Daarom bevat dit werkschrift in de eerste plaats
een behandeling van de betreffende teksten uit de
bijbel. Maar deze behandeling is bewust geplaatst
in een bepaald kader, nl. dat van
gezag en geÏneenschap. Het is onze overtuiging dat
de vraag naar de plaats van de vrouw in de gemeente
alleen met vrucht behandeld kan worden, wanneer zij
wordt geplaatst in het spanningsveld van deze twee
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woorden.
Tenslotte nog opmerlcing over de betiteling
werkschrift.
Het is een schrift om mee te werken en niet alleen
om te lezen. Natuurlijkkan ieder geÏneentelid
persoonlijk met het geboden materiaal aan het werk
gaan en het aan de bijbel toetsen. Maar de Werk-
groep Toerusting biedt dit werkschrift allereerst
aan de voorgangers aan, met de bedoeÏing dat zij er
mee in de geÏneente aan het werk gaan.
Dat laatste zou bij voorkeur in groepsverband die-
nen te gebeuren. In zo'n groep zouden dan wel
mensen van verschillend inzicht samen moeten komen.
C)m de gesprekken in zulke groepen op gang te bren-
gen zijn een aantal gespreksvragen toegevoegd.
Ongetwijfeld is dit werkschrift te uitgebreid en de
inhoud te complex om in een keer aan de orde te
stellen. We doen de suggestie het in gedeelten te
bespreken. Aan de hand van de paragrafen met ge-
spreksvragen kan men een indeling van de stof maken
en een programrna opstellen. Wanneer het tot werke-
lijk en respectvol gesprek over dit onderwerp mocht
komen, dan heeft dit geschrift aan zijn doel beant-
woord.

een

De Werkgroep Toerusting.
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1. Waarom het draait: de plaats van de vrouw in het
functioneren van geÏneentelijk gezaq.

In de dÏscussae over de plaats van de vrouw 'in de
gemeente speelt de gezagskwestie een centrale rol.
Allen zijn het er over eens dat vrouwen verantwoor-
delijkheid mogen dragen in gemeentelijke activitei-
ten. Maar zodra het punt van leiding en gezag in
gemeentelijk werk aan de orde komt, lopen de menin-
gen uiteen. De vraag waarom alles draait, luidt:
mag een zuster in de gemeente leiding gesïen en
gezag uitoefenen?
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2. !%íee wijzen waarop gezag in de gemeente functio-
neert.

Hoe we oordelen over de plaats van de vrouw in de
gemeente wordt voor een groot deel bepaald door de
visie die we hebben op het functioneren van gezag
in de gemeente. Er zijn twee gezagsvisies te onder-
scheiden.

2.1. Exrfüsief gezag.

Voorop staat de overtuiging dat Christus het enig
Hoofd van de gemeente is. Hij is de hoogste gezags-
drager. Maar hoe functioneert dit gezag van
Christus in de gemeente?
In deze visie bestuurt Christus de gemeente middels
speciaal daartoe aangestelde leden, die als geeste-
lijke gezagsdragers een exclusieve plaats in de
gemeente innemen.
Vanwege deze exclusieve plaats spreken we hier van
"exclusief gezag". Het woord "exclusief" zal bij
sornmigen misschien negatieve gedachten oproepen.
"Exclusief gezag" klin)ct op het eerste gehoor nogal
aanÏnatigend en autoritair. We willen deze bijge-
dachten graarg wegnemen. "Exclusief" is alleen geko-
zen omdat het goed gebruikt kan worden in kontrast
met "inclusief". Het begrippen paar exclusief/in-
clusief duidt in dit werkschrift de plaats aan die
"gezag" heeft in de verhouding tot "gemeenschap".
Als gezag vooral boven of tegenover de gemeenschap
der gemeente staat, spreken we in dit werkschrift
over "exclusief gezag". Als gezag is ingebed in de
gemeenschap der gemeente spreken ve van "inclusief
gezag".
Exclusieve geestelijke gezagsdragers zijn de voor-
ganger en de ouderlingen. De ouderlingen zijn door
de gemeente gekozen en de voorganger is door de
gemeente beroepen. Maar het diepste geheim van hun
gezag schuilt niet in verkiezing en beroep door de
gemeente. Zij zijn "door de Heilige Geest tot op-
zieners over de gemeente gesteld om de gemeente
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Gods te weiden" (Hand. 20:28).
Omdat zij die de gemeente voorgaan zo'n exclusief,
van God zelf afkomstig gezag ontvangen, staat er
geschreven: "Gehoorzaarnt uw voorgangers en onder-
werpt u aan hen, want zij zijn het die waken over
uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleg-
gen" (Hebr. 13:17).
Dit exclusieve gezag wordt doorgaans aangeduid als:
"ambtelijk gezag". AÏnbt en arnbtsdragers zijn in de
loop van de kerkgeschiedenis gevorÏnde begrippen,
waarin uitgedrukt wordt hoe soÏríÏnigen in de gemeente
een unieke plaats innemen. IeÏnand die aÏnbtsdrager
wordt, wordt uit de rijen van de "gevone" gemeente-
leden gehaald en als vertegenwoordiger van Christus
tegenover de .gemeente geplaatst. De gemeente kan
zichzelf niet leiden, verÏríanen, vertroosten of
vergeving aanzeggen. Dat moet iemand doen die na-
mens Christus tegenover de gemeente staat. Het aÏÏÏbt
is Christus representatie tegenover de geÏneente.
Bij deze gezagsopvatting past een gemeentevisie
waarin het woord "kudde" trefwoord is. De gemeente
moet als lmdde gelei«Ïworden door herders die
dienstlmecht zijn van de Goede Herder Jezus
Christus. Een kudde bestaat uit schapen. Schapen
moeten geleid worden.

2.2. Inclusief gezag.

Ook in deze gezagsopvatting wordt gesteld dat
Christus het enig Hoofd van de gemeente is. Maar
Christus' gezag functioneert hier niet middels
exclusieve gezagsdragers. Het gezag berust niet bij
ènkelen, maar bij de gemeenschap der leden van de
gemeente. Wanneer de leden hijeen zijn in gebed,
uitleg van de Schrift en bespreking van actuele
zaken, rust door de Geest het gezag van Christus in
het midden van de gemeente. Het sleutelvoord in
deze visie op gezag is het woord "gemeenschap". Orn
deze reden typerenwe dit gezag als "inclusief"
gezag: het gezag is ingebed in de geÏneenschap en
functioneert als onderdeel van deze gemeenschap.
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2.2.l. Uitgangspunt: er gebeurt niets in de gemeen-
te dat niet ten diepste gemeenschapsgeheuren
iS.
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De gemeente wordt in het N.T. o.a. aangeduid met de
terÏn "Lichaarn vanChristus". Hierin wordt uit-
gedrukt dat de gemeente een levende gemeenschap is
die bestaat in de relatie tot Christus en in de
onderlinge relaties van de leden.
In I Cor. 12 tekent Paulus de gemeente als LichaaÏn
van Christus. SaÏnenbindende en bezielende kracht in
dit Lichaam is de Heilige Geest. De Geest verbindt
de leden van het LichaaÏn met Christus en doet hen
delen in de genade, kracht, wijsheid, liefde en ge-
zag van Christus. Tegelijk verbindt de Geest de le-
den met elkaar. De verbinding met Christus en de
verbinding met elkaar vorÏnen een geheel. De Geest
doet de leden niet ieder voor zich prive delen in
de rijkdom van Christus. De liefde, kracht, wijs-
heid en gezag schenkende gemeenschap met Christus
werken alleen binnen het kader van de onderlinge
gemeenschap. Wie l Cor. 12 bestudeert komt tot de
conclusie dat geen qa-ve van de Geest prive bezit
van de enkele gelovige is. HierÏnee hangt sarnen dat
er geen gemeentelijke taak is - want bij een gave
van de Geest hoort een taak, een bediening - die
een lid van de gemeente isoleert van de andere le-
den. Elke bediening is ingebed in het gemeenschaps-
gebeuren in de gemeente. Dat geldt, zoals onder-
staand uitgelegd zal vorden, ook voor het gezag dat
bij een bediening hoort. Er bestaat in de geÏneente
geen in enkele individuen geisoleerd gezag.

2.2.2. De verhouding tussen gemeenschap en apart
gestelden.

We stelden hierboven dat er volgens de opvatting
van inclusief gezag niets in de gemeente gebeurt
dat niet ten diepste een gemeenschapsgebeuren is.
Deze bevering roept vragen op in de richting van de
positie van de apart gestelden die de geÏneente



ü
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ü
ï
ï
ï
ï
ï
ü
ï

7

kent. SoÏnrnige leden hebben binnen de gemeente im-
mers een aparte plaats. We noemen hiervan voor-
gangers, herders, leraars, oudsten, opzieners. Hoe
verhoudt zich hun werk en gezag tot dat van de ge-
meenschap van de gemeenteleden?
We beginnen te kijken naar de verhouding tussen het
werk van de apart gestelden en dat van de gemeen-
schap.
Wanneer het gaat om het onderricht in de geÏneente
is er enerzijds sprake van specifielc daarvoor aan-
gestelde leraren (l Cor. 12:28 en Ef. 4:11), Ander-
zijds is het leren een opdracht die gegeven is aan
de gemeenschap: "Het Woord van Christus wone rijke-
lijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander
leert" (Col. 3:16).
De uitoefening van pastoraat kent een gelijksoor-
tige dynamiek tussen apart gestelden en gemeen-
schap. Aan de ene kant zijn het met name de oudsten
en de opzieners die geroepen zijn tot het dragen
van pastorale verantwoordelijkheid voor gemeentele-
den. Aan de andere kant is het pastoraat een zaak
van de gehele gemeenschap, wat bli jkt uit de nadruk
op het woordje "elkander": "Laten wij op elkander
acht geven" (Hebr. 10:24,25) en ".....in staat ook
elkander terecht te wijzen" (Rom. 15:14).
Enerzijds noemt hetN.T. het evangeliseren als
taak van apart daarvoor aangestelde evangelisten
(Ef. 4:11). Anderzijds is de evangeliserende ver-
kondiging aan de gehele gemeente opgedragen (l
Petr. 2:9). Niet exclusief aangestelde evangelis-
ten, maar "gewone gemeenteleden", door vervolging
uit Jeruzalem verdreven, verkondigden het evangelie
in de streken waar zij doortrokken (Hand. 8:14).
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Uit de zojuist geschetste verhouding tussen het
werk dat aan apart gestelden is opgedragen en het
werk dat de gemeenschap doet, zijn conclusies te
trekken over het gezag.
Onderricht, pastoraat en evangelisatie zijn vormen
van gezagsvolle activiteit. Zonder gezag van
Christus is het onÏnogelijk onderricht te geven,
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Í
pastorale zorg uit te oefenen of te evangeliseren.
Wij concluderen: Zoals het werk funtioneert binnen
het kader van de gemeenschap, zo ook het gezag
waarmee het werk gedaan wordt.
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Totnogtoe spraken wij over gezag dat impliciet
gegeven is met verschillende soorten gemeentelijk
werk. In l Cor. 12:28 gaat het over "besturen",
waarÏnee het gezag expliciet aan de orde wordt ge-
steld. Enerzijds is het besturen een zaak van 'som-
migen' en niet van 'allen' (vs. 28-30). Maar ander-
zijds vordt het "besturen" genoernd in het verband
met een uiteenzetting over het gemeenschapsaspect
van de werking van de gaven van de Geest (l Cor. 12
in zijn geheel). We willen proberen om het functio-
neren van gezag in de wisselwerking of samenwerking
tussen apart gestelden en gemeenschap te verduide-
lijken met een voorbeeld uit de practijk van het
gemeentelijk leven.
Wanneer er belangijke besluiten genomen moeten
worden, dient de gemeente als lichaarrí in al zijn
compleetheid bijeen te zijn. Wat de Geest aan de
gemeente qeeft., geeft hij middels de gemeenschap
der leden, ook leiding en besturing. Een kerkeraad
kan van geen gemeentelid zeggen: "Ik heb je niet
nodig" (l Cor. 12:21). Dit vereist, met name tij-
dens gemeentevergaderingen, operföeid tussen voor-
zitter, raadsleden en "gewone" gemeenteleden. Het
vraagt de operföeid, over en weer, om van elkaar
leiding te ontvangen. Het vraagt de bereidheid om
eigen gelijk uit handen te geven. Zeker in gemeen-
tevergaderingen geldt: gelijk heb je niet, je
krijgt het, van de ander. Zo bestuurt de Geest de
gemeente middels de interactie tussen apart gestel-
den en gemeenschap.

Een leraar, oudste, herder of evangelist doet in de
gemeente niets waartoe niet de gehele gemeente
geroepen is. In hun taakvervulling zijn zij voor-
gangers. Hun werk in onderricht, pastoraat en evan-
gelisatie is voor anderen een inspirerend voorheeld
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om te volgen. De in de gemeente apart gestelden
begeleiden inspirerend, voorbeelden gevend en orde-
nen het werk van de gehele gemeente. Degenen die
binnen de gemeenschapvan gelovigen een aparte
plaats hebben ontvangen, hebben deze ontvangen om
"de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon" (Ef.
4:11,12).
Men kan de vraaq stellen of de apart gestelden in
de gemeente op deze wijze niet een categorie leden
vormen, die zichzelf overbodig maakt. Als ze hun
werk goed doen, kan na verloop van tijd iÏÏuners de
gehele gemeente onderricht geven, pastorale zorg
uitoefenen, leiding geven, etc. ! Het antwoord moet
ontkennend luiden. Het inspirerend, voorbeeld ge-
vend, initierend en ordenend werk der apart gestel-
den heeft een blijvende functie birínen de geÏneen-
schap der gemeente.

Er gebeurt niets in de gemeente dat niet ten diep-
ste een gemeenschapsgebeuren is. Ook het functione-
ren van gezag is een gemppnsr?hapsgebeuren. In deze
terÏninologie is gezag een zaak van gemeenschap en
is het een gebeuren. Eerder hebben we reeds aanï
dacht gevraagd voor het gemeenschaps karakter van
gemeentelijk gezag. Nu willen we wijzen op qezaq
als een gebeureninhet gemeentelijk leven. Er
bestaat in de gemeente geen ander gezag dan hetgeen
geschonken wordt in het daadwerkelijk functioneren
in de gemeente. De gemeente wordt opgeroepen zich
te laten leiden door leden die een leven van
diensthaarheid leven (l Cor. 16:15,16). De erken-
ning en hoogschatting van voorgangers en oudsten is
gebonden aan hun optreden (l Thess. 5:12,13; l Tim.
5:17). Er bestaat in de gemeente geen aÏÏíbtelijk
gezag, los van daadwerkelijk ervaren en aanvaard
gezag. SoÏnrnige leden van de gemeente "hebben wat te
zeggen", zij genieten respect, terwijl zij geen
voorganger of ouderling zijn. Wanneer een gemeente
zulke leden tot de raad roept, bevestigt zij daar-
mee het gezag dat zulke leden reeds hebben.
Deze bevestiging van gezag mag niet leiden tot
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statische machtspositie. Gezag in de gemeente - ook
het gezag van raadsleden - is dynaÏnisch en functio-
neel gezag. Het gezag dat een apart gestelde heeft,
wordt hem van keer tot lceer geschonken in de uit-
voering van zijn taak. Zijn houding en levensstijl
moeten uitnodigen tot aanvaarding van dit gezag.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat gemeenteleden
worden opgeroepen rekening te houden met de kvets-
bare positie van apart gestelden (l Tim. 5:19) .
2.3. Gespreksvragen.
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1. Onderstaand noemen we enkele verhoudingen die
belangrijk zijn in baptisten gemeenten. Vraag
u af, of in een baptisten geÏneente het gezag
dat in deze verhoudingen een rol speelt gety-
peerd moet worden als exclusief of inclusief
gezag:
a. de verhouding voorqanger - raad;
b. op huisbezoek: de verhouding ouderling

gemeentelid ;
op huisbezoek: de verhouding diacones
gemeentelid.

c. op huisbezoek: de verhouding diacones -

2. In een baptisten gemeente is de gemeentever-
gadering het hoogste gezagsorgaan.
a. Is hier sprake van inclusief of exclusief

gezag?
b. Welke consequenties heeft het spreek- en

stemrecht van vrouwen in de gemeentever-
gadering voor de gezagskwestie?

3. Kent u uit eigen gemeentelijke ervaring voor-
beelden van exclusief gezag, dat zegenrijk
werkte? En van inclusief qezaq?
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3. Relatie tussen de visie op geÏneentelijk gezag en
de man/vrouw verhouding.

Het blijkt dat binnen het kader van een exclusief
aÏnbtelijk gezag minder ruimte is voor een zuster
dan binnen het kader van een gezagsopvatting die
qeza?q vooral als gemeenschapsgebeuren beschouwt.
Het verschil laat zich verklaren. Binnen de sfeer
van een exclusieve gezagsopvatting speelt de ex-
clusiviteit van het man of vrouw-zijn een grote
rol. Beide soorten exclusiviteit versterken elkaar
over en weer. Hoe exclusiever het geza.g is volgens
een bepaalde gezagsopvatting, hoe belangrijker het
is of men man of vrouw is. En omgekeerd scherpt een
nadruk op het verschil tussenman en vrouw de
exclusiviteit van exclusief gezag aan.
Binnen de sfeer van een inclusieve gezagsopvatting
speelt de notie van inclusiviteit in de man/vrouw-
relatie een grote rol. Het man-zijn en het vrouw-
zijn staan in deze opvatting niet op zichzelf, maar
vooronderstellen elkaar. Man en vrouw bestaan in de
gemeenschap tussen heiden. De nadruk op gemeenschap
in de inclusieve gezagsopvatting en op gerneenschap
in het man en vrouw-zijn versterken elkaar:
- Volgens de opvatting over inclusief gezag berust

het gezag niet bij de enkeling, maar bij de
gemeenschap. Omdat de enkeling niet zo belangrijk
is, wordt ook zijn/haar man of vrouw-zijn rninder
bepalend.

- De opvatting die het man en vrouw-zijn princi-
pieel benadert vanuit de gemeenschap tussen man
en vroï,ív, kent meer gewicht toe aan hetgeen man
en vrouw gemeenschappelijk hebben dan aan hetgeen
hen onderscheidt. Dit versterkt een inclusieve
gezagsopvatting.
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4. Overzicht van uitleggingen van helangrijke hij-
belgedeelten, vanuit de gezichtspunten van ex-
clusief en inclusief gezag.

We villen nu dÏeper :ingaan op de verhouding tussen
de gezagskwestie en de man-vrouw relatie. We zullen
dit doen aan de hand van een bespreking van bijbel-
gedeelten die hierover veel te zeggen hebben.
Wij geloven dat het schriftvoord een betrouwbaar en
op beslissende wijze richtinggevend Woord is. In
deze vaste overtuiging wagen we het vol verwachting
met de Schrift in het zoeken naar antwoorden op
vragen die ons hier bezighouden.
Het blijkt echter dat gelovigen die allen het bo-
venstaande van harte onderschrijven, dezelfde
schr:iftgedeelten soms op verschÏllende wÏ3ze u:it
leggen. We lezen de Schrift kennelijk met een bril
op onze neus. Hoe meer meningen verschillen, hoe
sterker de glazen in ieders bril! Het is een il-
lusie te menen, dat we zonder bril de Schrift
zouden kunnen lezen. We kunnen onze bril niet af-
zetten. Onze opvoeding, levenservaring, kerkelijke
achtergrond en heilige overtuiging laten zich niet
terzijde leggen zodra we de bijbel openslaan. Het
komt er op aan ons bewust te zijn van onze brillen.
En om bereid te zijn te ontdekken dat onze bril
mogelijk een vertelcend beeld geeft van de Schrift.
Welke bril bepaalt onze kijk op bijbelgedeelten
waarin het gaat over de plaats van de vrouw in de
geÏneente? Voor een belangrijk deel de bril van onze
visie op gezag. We hebben onder punt 2 de beide
brillen besproken die verkrijgbaar zijn: die van
het exclüsieve en die van het inclusieve gezag. We
zullen bij de uitleg van bijbelgedeelten door deze
beide brillen naar de teksten kijken.
We raken hier aan de doelstelling van deze Studie.
Als Werkgroep Toerusting bieden wij de gemeenten
deze studie aan om te laten zien waar de wegen
lopen die leiden door het bos van vragen over de
plaats van de vrouw in de gemeente. Dit landkaartje
van bijbeluitleggingen is bedoeld om u te helpen om
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de beslissende kruisingenen splitsingen helder
voor de geest te krijgen. Welke weg u kiest laten
we graag over aan uw omgaan met God, zijn Woord en
zijn gemeente.

4.1. De man-vrouw relatie in de scheppingsordening.

We vestigden er reeds de aandacht op dat de visies
op de man/vrouw relatie en op de gezagskwestie
elkaar over en weer beinvloeden. Dit zal bij de
uitleg van de hier aan de orde te stellen bijbelge-
deelten een belangrijke rol blijken te spelen.
Waar moeten we in dit complexe geheel beginnen: bij
het gezaq? Of bij de man/vrouw-relatie? We kiezen
voor het laatste. Dit lijkt ons het meest recht te
doen aan de zaak waarom het hier gaat. De verhou-
ding tussen man en vrouw gaat imrners gelukkig niet
op in de gezagskwestie! Deze verhouding is oneindig
veel complexer en rijker. Pas als de man/vrouw-
relatie in haar rijkdom getekend is kan de gezags-
vraaq aan de orde komen.

Hoe heeft God man en vrouv in hun onderlinge rela-
tie geschapen? Wie een antwoordop deze vraag
zoekt, komt in de bijbel terecht bij Gen. 1:26-28
en 2:18-24. Het valt op dat beide gedeelten, wan-
neer zij naast elkaar gelegd worden, het thema van
de verhouding tussen exclusiviteit en inclusiviteit
(gemeenschap) aan de orde stellen.
In Gen. 1:26-28 staatde gpmppnschap centraal.
Blijkens v. 26 is God zelf gemeenschap. Hij spreekt
iÏnmers in de meervoudsvorm over zichzelf: "Laat ons
mensen maken". Men kan zeggen dat het besluit om
mensen te scheppen wordt geboren uit de gemeenschap
die God in zichzelf is. Zo verschijnt de mens op
het toneel: geboren uit Gods gemeenschap en bestemd
tot gemeenschap met God en met de medemens.
God schiep de mens als zijn beelddrager (v.27) . Hoe
deed Hij dat? Door de mens als man en vrouw te
scheppen (v.27). De gemeenschap die God in zichzelf
is, wordt in de schepping afgebeeld door de gemeen-
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Ook Gen. 2:18-24 stelt de qemeenschap tussen man en
vrouw aan de orde. De vrouw vordt iÏnmers geschapen
omdat "het niet goed is dat de mens alleen zij".
(v.l8)
In dit gedeelte speelt de notie van exclusiviteit
echter door die van de gemeenschap heen. De man is
in deze zin exclusief dat hij voor de vrouw gescha-
pen is, hetgeen hem een zekere voorrang qeeft. De
vrouw is "uit de man genomeü" (v.23) , zij ontleent
haar bestaan aan zijn bestaan. Wanneer men dit
gedeelte probeert uit te leggen m.b.v. het begrip-
penpaar exclusiviteit/gemeenschap, kan men zeggen
dat hier sprake is van een gemeenschap tussen man
en vrouw op basis van de exclusiviteit van de man.
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Wie uit de bestudering van beide bijbelgedeelten
conclusies wil trekken met het oog op de man/vrouw-
verhouding, moet eerst een antwoord vinden op de
vraag wat fundarnenteler is: de exclusiviteit van de
man of de geÏneenschap tussen man en vrouw.

Gen. 1:26-28 stelt alleen de gemeenschap aan de
orde.

Volgens Gen. 2:18-24 lijkt de exclusiviteit van de
man voorop te gaan en is de gemeenschap tussen man
en vrouw op deze exclusiviteit gebaseerd. Bij de
uitleg van Gen. 2:18-24moetenverder nog twee
dingen bedacht worden:
- Dat de vrouw geschapen is als "hulp" van de man

(v.20) , wil niet zeggen dat zij zijn dienstrneisje
is. In het bijbels taalgebruik staat de hulp soms
boven degene die geholpen wordt. Zo wordt God wel
de hulp van gelovigen en van Israel genoeÏnd (Ps.
27:9; 33:20; 40:18).

- nat úe man over ae vrouw heerst (Gen. 3:16) is
een zaak van zondeval en niet van scheppingsorde-
ning. Gen. 3 kan niet gebruikt worden om Gen. 2
uit te leggen.
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Gen. 1:26-28 en Gen. 2:18-24 mogen niet tegen el-
kaar worden uitgespeeld, maar moeten saÏnen verstaan
worden. Dit laatste is echter alleen mogelijk op
basis van een keus tussen exclusiviteit en gemeen-
schap als uitgangspunt voor dit verstaan.
Het blijkt dat zij die het leiding qesïen in de
gemeente aan mannen voorbehouden willen zÏen, xn de
scheppingsverhalen de exclusiviteit van de man
benadrukken. En dat zij dieookvrouven in de
leiding gevenderollenaccepteren, Gen. l en 2
vooral zieri als het document van de gemeenschap
tussen man en vrouw.

Zo staan "exclusief" en "inclusief" tegenover el-
kaar. Een exclusieve plaats van de man correspon-
deert met een exclusief mannelijk gezag. En wanneer
man en vrouw in gemeenschap tot elkaar verstaan
worden - anders gezegd: wanneer man en vrouw in-
clusief begrepen worden - gaat deze opvatting ver-
gezeld van een inclusieve gezagsopvatting, volgens
welke het gezag berust bij de gemeenschap tussen
man en vrouv.

Bovenstaande tweedeling zal soÏÏuuigen voorkomen als
een karikatuur van de werkelijkheid. Als aaÏföieders
van dit werkschrift zijn we ons bewust dat je niet
elke opvatting over de man/vrouw-verhouding en over
de gezagskwestie simpelweg lmnt plaatsen door deze
van het etiket "inclusief" en exclusief" te voor-
zien. Er zijn vele mengvormen. Maar elke mengvorm
is saÏnengesteld uit een aantal delen "exclusÍef" en
"inclusief" als basiselementen. Orn deze reden is
het verhelderend om in de analyse van opvattingen
over de man/vrouw-verhouding en over de gezags)ves-
tie de tweedeling inclusief/exclusief als uitgangs-
punt aan te houden.

4.l.l. Gespreksvragen.

1. We leven in een tijd waarin de gelijkbe-
rechtiging van mannen en vrouwen maatschappe-
lijk een belangrijk agendapunt is. Het stre-

l
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ven naar gelijkberechtiging van mannen en
vrouwen zal in de beleving van de meeste
mensen zowel positieve als negatieve aspecten
hebben. WaarsclÏijnlijk zal niemand terug
willen naar de man/vrouw-verhouding uit de
vorige eeuw. Maar waarschijnlijk zal er ook
niemand zijn die geen vraagtekens zet bij
bepaalde kanten van de emancipatiebeweging.
Kunt u zich voorstellen dat ervaringen met en
meningen over de maatschappelijke vrouwene-
mancipatie een bril vorÏnen waardoor mensen
Gen. l en 2 lezen als het over de man/vrouw-
verhouding gaat?

2. Hoe we in het algemeen over de man/vrouw-
verhouding denken heeft veel te maken met
onze heel persoonlijke ervaringen met mannen
en vrouwen. üÏn een voorbeeld te noemen: het
beeld dat we van "de man" of "de vrouw" heb-
ben is sterk gekleurd door de persoon van
onze vader en moeder.

Kunt u zich voorstellen dat de ervaringen die
iemand in gezinsverband of in het huwelijk
heeft met vader of moeder, met man of vrouw,
de bril vorÏnt waardoor Gen. 1 en 2 over de
scheppingsordening aangaande de man/vrouw-
verhouding gelezen wordt?

ff
s

ff
l 3. We stelden de begrippen "exclusief" en "ge-

meenschap" tegenover elkaar. Ze sluiten el-
kaar echter niet uit. OÏn een voorbeeld te
noemen: als gelovigen hebben we gemeenschap
met Christus, waarbij Christus echter wel
exclusief de Eerste en de Hoogste is. We
kunnen zeggen dat de gemeenschap die we met
Christus hebben is gebaseerd op de exclusivi-
teit van Christus als Verlosser en Heer.
Zonder Christus' exclusiviteit geen gemeen-
schap met Hem!
Evenzo is het ook mogelijk dat de onderlinge
verhoudingen in een gemeenschap nader zijn

Th
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bepaald door een zekere exclusiviteit van een
of meerdere leden uit deze gemeenschap. "Ge-
meenschap" wil niet zeggen dat iedereen biÏÍ-
nen een gemeenschap aan alle anderen gelijk
is. Gemeenschap kent verschillen. Een voet-
balelftal opereert als team. Maar er is een
aanvoerder. En de doelrnan staat op een andere
plek in het teaÏn dan de spits.
Zo staan vij voor de keuze:
- is in de man/vrouw-verhouding de exclusivi-

teit van de man absoluut en is de geÏneen-
schap tussen man en vrouw gebaseerd op deze
voorafgegeven absolute exclusiviteit?

- of is het verschil tussen man en vrouw
betrekkelijk en is de betrekkelijke ex-
clusiviteit van de man een verbizondering
binnen de fundarnentele gemeenschap tussen
man en vrouw?

Welke keuze meent u hier op basis van Gen. l
en 2 te moeten maken:

a) t.a.v. de rnan/vrouw-verhouding in het
hÏnírelijk?

b) t.a.v. de man/vrouw-verhouding in de ge-
meente?

4.2. l Cor. Il:l-16.

In dit gedeelte stelt het begrip "hoofd" de gezags-
kvestie aan de orde, met naÏne die tussen man en
vrouw. De "bedekking" (v.6) of "macht" (v.lO) die
een vrouw op haar hoofd moet hebben indien zij in
de gemeente bidt of profeteert (v.5), zijn niet
bedoeld als kledingvoorschrift voor de christelijke
vrouw (hoeden verplicht) ; ze zijn aanduidingen van
de gezagsrelatie tussen man en vrouw.
We zullen nu achtereenvolgens bespreken hoe dit
bijbelgedeelte wordt uitgelegd door:
a) hen die uitgaan van een opvatting die aan de man

een exclusieve plaats en een daarÏnee correspon-
derend exclusief gezag toekent.
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b) hen die uitgaan van een opvatting volgens welke
zowel het man en vrouw-zijn als het gezaq funda-
menteel binnen het kader Van "gemeenschap" Ver-
staan moeten worden.

Bij elke volgende uitleg van bijbelgedeelten zullen
we deze werkwijze volgen.

r
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a) Uitleg vanuit de opvattinq die zowel de man als
het gezaq excÏusieí benadert.

In v. 3 is sprake van een rangorde
hoofd hoofd hoofd

GOd------> ChriStuS------> mfül------> VrOu!!. In elk
van deze relaties fungeert hetzelfde woord "hoofd".
Hieruit wordt geconcludeerd dat de man gezag heeft
over de vrouw op de wijze waarop God gezag heeft
over Christus en Christus over de man. Dit heeft
consequenties voor de plaats die de vrouw in de ge-
meente inneemt. Een vrouw mag in de gemeente geen
dingen doen of zeggen waarin zij niet staat onder
het gezag van de man.
Blijkens V.4 mag een vrouw in de gemeente wel
bidden of profeteren, mits aan een hoofdbedekking
zichtbaar wordt dat ze onder gezag van de man
staat.

Profeteren is een vorrn van gezaghebbend spreken.
Men kan zich afvragen of het in v. 5 geaccepteerde
profeteren door vrouwen het verbod voor vrouwen om
met gezag te spreken niet op losse schroeven zet.
In de uitleg wordt er dan op gewezen dat profetie
een bizondere vorm van gezaghebbend spreken is. De
profeet is de mond van God. De profeet of profetes
is het kanaal waardoor God gezaghebbend spreekt,
zonder dat profeet of profetes daarin zelf enige
inbreng hebben. Het gezag van het profetische woord
is rechtstreeks het gezag van God zelf. OÏn deze
reden maakt het niet uit of een man of een vrouw de
profetie uitspreekt.
In de eerste gemeente, toen het N.T. zoals wij dat
kennen er nog niet was, speelde profetie een grote
rol in dewijzewaaropChristus als Hoofd zijn
gemeente leidde. NaarÏnate deuitlegvan de ge-

l
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schriften van het N.T. zijn plaats kreeg in het
gemeentelijk leven, werd gezaghebbend spreken
steeds meer gezaghebbende schriftuitleg. Anders dan
bij profetie speelt bij schriftuitleg de gezagspo-
sitie van de spreker wel een rol. Daarom kan een
vrouw in de gemeente de Schrift niet uitleggen.

h) Uitleg vanuit de opvatting die zowel de man als
het gezag vanuit de idee van "gemeenschap" bena-
dert (inclusieve benadering)

Blijkens v.7,I1,12 mag in v.3 de reeks
hoofd hoofd hoofd

God----> Christus----> man----> vrouw niet
begrepen worden als een reeks analoge gezagsverhou-
dingen. De analogie tussen de relatie God-Christus,
Christus-man en man-vrouw wordt onderbroken:
Blijkens v.ll,12 is de man/vrouw-verhouding niet
een copie van de Christus/man-verhouding. De man is
niet voor de vrouw wat Christus voor de man is. De
man bestaat niet zonder Christus. Maar het is niet
zo dat op vergelijkbare wijze de vrouw niet zonder
de man bestaat. Integendeel. Man en vrouw hebben
beiden Christus nodig. En in die afhankelijkheid
van Christus staan ze niet onder elkaar, maar in
gemeenschap naast elkaar. In ChrÏstus Ïs everÏÏÏun de
vrouw zonder de man iets als de man zonder de vrouw
(v.ll).

SaÏnenvattend kan gezegd worden dat in de man/vrouw-
verhouding, anders dan in de Christus/man-verhou-
ding, de gemeenschap op basis van gelijkwaardigheid
tussen betrokken partijen een fundaÏnentele rol
speelt.
Orn dit in een schema weer te geven:

Christus

mán

hoofd in
gemeen-
schap

hoofd

vrouw
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Gespreksvragen.

1. Een goede gezagsverhouding berust niet op
willekeur of onderdrukking. Nonnaal is dat
voor gezagsverhoudingen goede arguÏnenten zijn
aan te geven. Zo zit er b.v. een voor ieder
te vatten logica in het gezag dat ouders over
hun kinderen hebben.
a) Welke redenen zijn aan te geven voor res-

pectievelijk het hoofd-zijn van God over
Christus, van Christus over de man en van
de man over de vrouw?

b) Is het hoofd-zijn van de man over de vrouw
gebaseerd op andere argumenten dan het
hoofd-zijn van Christus over de man?

C) Is er verschil tussen de Christus/man-
relatie en de Christus/vrouw-relatie.

d) Hoe moeten ve de onder c) bedoelde voor-
waarden concreet formuleren, wanneer een
vrouw in de gemeente:
- in een gemeentelijke saÏnenkomst in het

operföaar bidt?
in een eredienst de schriftlezing
zorgt?

- als zondagsschoolleidster een bijbelver-
haal vertelt en uitlegt?

- als diacones op huisbezoek een ernstig
gesprek over geloof en leven voert?

- op een gemeentevergadering het woord
voert?

4.2.l.
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4.3. l Cor. 14:34,35.

14:26-40 strijden de thema's "gemeen-
"exclusiviteit" met elkaar orn de voor-

In l Cor.

schap" en
rangl
In v.26-33 voert "gemeenschap" de boventoon. De
apostel geeft hier regels, met naÏne voor het
functioneren van de profetie in de gemeente. Profe-
tie is een gemeenschapsgebeuren. De regels voor de
orde tijdens het uitspreken van profetieen (v.29-
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31) dienen om de gemeenschap te bewaren. Een uitge-
sproken profetie moet eerst door "de anderen"
(v.29) beoordeeld worden voor de gerneente er door
in het geloof kan worden opgebouwd. Men kan er over
discussieren of met die "anderen" de gemeenschap
der gemeente in het algemeen of de gemeenschap der
profeten in het bizonder is bedoeld. Maar het is
duidelijk dat het gezag van een profetisch woord
zich manifesteert in de gemeenschap van hen die het
beoordelen.
In v.34,35 wordt het thema "gemeenschap": abrupt
doorbroken door het thema "exclusiviteit". Vrouwen
die blijkens l Cor. 1l:4 volop meedoen in het
gemeenschapsgebeuren van de profetie, wordt hier
het zwijgen opgelegd. De man heeft hier het ex-
clusieve recht van spreken in de gemeente. In het
zwijgen van de vrouw komt haar ondergeschiktheid
(v.34) aan de man tot uitdrukking. Het woord "on-
dergeschiktheid" stelt de gezagskwestie aan de
orde. Alleen de man kan spreken - d.i. gezaghebbend
spreken - in de gemeente.
In v.37-39 neemt Paulus met de woorden "profeet"
en "profeteren" de draad van het hetoog uit v.29-33
weer op. Dit maakt v.34,35 des te meer tot een
opmerkelijke doorbreking van de verhandeling over
het gemeenschapsgeheuren van de profetie.
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a) Uitleg vanuit een opvattiï'íg die de m4 en het
gezag als exclusief ziet.

«

«
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Wie v.34,35 vanuit een exclusieve gezagsopvat-
ting wil verklaren, moet deze verzen lichten uit
het verband van v.26-40, waarin de nadruk op
gemeenschap zo bepalend is. De uitleg neemt dan
doorgaans deze wending dat het in V.34,35 niet
gaat over profetie - waarin vrouwen imÏners ook
actief zijn - maar over gezaghebbende schrift-
uitleg. Wanneer dit in de gemeentelijke sarrÏen-
komst aan de orde is mogen vrouwen zelfs geen
vragen stellen; dat moeten zij na afloop thuis
doen.
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b) ÏJitleg yanuit de opvatting die de man/vrouw
relatie en de g?qzagskwes'tie vanuit de idee van
"qemeen,schq' benadert (iriclusieve benadering) .

s

s

mi

Wie deze visie op gezag heeft, zal v.34,35 zo-
veel mogelijk willen verstaan vanaait het
tekstverband van v.26-33 en 37-39, waarin het
gemeenschapsgebeuren centraal staat. Het 'spre
ken" (v.35) van vrouwen staat in deze uitleg op
een lijn met het door de apostel verboden wanor-
delijk door elkaar spreken van profeten (v.29-
33). Een dergelijk spreken verstoort de gemeen-
schap. Volgens deze uitleg wordt vrouwen niet in
absolute zin het zwijgen opgelegd; slechts voor-
zover hun spreken de gemeenschap in chaos dreigt
te veranderen moeten zij zwijgen.
Verder wijzen deze uitleggers erop dat het in
v.34,35 kennelijk over gehuwde vrouwen gaat. De
ongehuwden kunnen thuis hun marínen niet om op-
heldering vragen! In de levendige discussie die
in de gemeente te Corinthe gevoerd werd over de
betekenis van profetieen mocht een gehuwde vrouw
niet de boventoon over haar man voeren. Om dit
te voorkomen moest zij zwijgen. In deze uitleg
markeren v.34,35 een grens van het gemeen-
schapsgebeuren. Vrouven mogen deelnemen aan het
gemeenschapsgebeuren van profetie en uitleg van
profetie, tot aan de grens van het oneer doen
aan de huwelijkse verhouding tussfö man en
VrOuV.

4.3.2. Gespreksvragen.

We adviseren om 4.3 saÏnen met 4.4 te bespreken aan
de hand van de onder 4.4.1 gestelde gespreksvragen.

4.4. l Tim. 2:11,12.
Deze verzen worden beheerst door het thema "ex-
clusiviteit". Ze zijn onderdeel van het gedeelte
v.8-15, dat handelt over het man/vrouw-zijn; maar
op een wijze waarin man en vrouw niet saÏnen worden
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genomen, maar ieder apart.
Dit hegint in v.8,9 waar man en vrouw vanuit voI-
strekt verschillende gezichtspunten worden hena-
derd. Bij mannen gaat het om bidden. Bij vrouwen om
sieraden: het ware sieraad bestaat niet in kleding,
haardracht of parels, maar in goede werken.
In v. 13-15 worden man en vrouw apart genomen in de
verhouding tot God. In de schepping was Adam de
eerste (v.l4). In de zondeval was Eva de eerste
(v.l5). En dat man en vrouw in resp. de schepping
en zondeval de eerste zijn, bepaalt hun wezen als
man en vrouw. In v.l5 lijkt zelfs de weg van het
behoud van de vrouw een aparte weg!
Ook in v.ll,12 staan man en vrouw apart. Ze worden
getekend in een verhouding waarin ze zelfs poten-
tieel tegenover elkaar staan. Het "gezag hebben"
(v.l2) is hier sleutelwoord. De griekse grondtekst
gebruikt een woord dat "domineren" betekent. Men
kan ook vertalen: ".....ik sta niet toe dat een
vrouw onderricht geeft of tegenover de man het
laatste woord heeft". Het gaat in deze verzen over
een situatie in de gemeente waarin het onderricht
niet meer plaats vindt in een sfeer van gemeen-
schap. De leden der gemeente spreken niet meer met
elkaar over de Schrift en het christelijk leven,
maar tegen elkaar in en zoeken het laatste woord te
hehhen. Als door onderlinge onenigheid de grens van
de gemeenschap is gepasseerd, geldt dat een vrouw
tegenover een man niet het laatste woord moet wil-
len hebben.
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a) Uitleg vanuit een opvatting die de man en het

qezag als exclusief ziet. a

l

Deze uitleg wijst op de exclusieve rol van de
man in de man/vrouw-verhouding, zoals deze uit
v.ll,12 spreekt. Deze exclusiviteit wordt met
een verwijzing naar v.l3 als scheppingsordening
gepresenteerd.
De hier getekende gezagsverhouding is
fundaÏnenteel en heeft niet slechts betrekking op
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situaties in het gemeentelijk leven, waarin
wanorde en onenigheid dreigen te ontstaan. Het
gaat hier om het wezen van man en vrouw zijn.
Dit wordt onderstreept met een verwijzing naar
v.l4. De zondeval werd ingeleid met de verhre-
king van de gezagsverhouding tussen man en
vrouw. Eva respecteerde Adarns gezag over haar
niet langer, maar g:in«g op eigen houtje met de
slang in discussie en naÏn eigen beslissingen.

b. Uitleg vanuit de opvatting die de man/vrouw-
relatie en de eza skwestie vanuit de idee van
"gemeenschap" benadert (inclusief).
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Deze uitleg wijst op een eenzijdigheid in deze
verzen, gezien in het licht van het totaal van
het bijbels getuigenis over man en vrouw. Bij de
uitleg van v.l3-15 moet bedacht worden dat man
en vrouw als partners in gemeenschap tot God en
tot elkaar zijn geschapen. En dat de zondeval
een zaak van AdaÏn en Eva saÏnen was. En dat man
en vrouw op dezelfde vijze verlost worden.
Deze verzen zijn toegespitst op een gemeentelij-
ke situatie waarin de gemeenschap der leden en
de gemeenschap tussen man en vrouw door onenig-
heid wordt bedreigd. Vs.ll,12 gelden wanneer de
grens van gemeenschap is gepasseerd.
Verder wordt er in deze uitleg op gewezen dat
blijkens v.l5 deze verzen allen betrekking heb-
ben op gehuwde vrouwen. Evenals in 1 Cor.
14:34,35 wordt de plaats van de vrouw in de
gemeente voor een deel mede bepaald door haar
gehuwd of ongehuwd zijn.

Gespreksvragen.4.4.l.

1. Volgens de gegeven uitleg van 1 Cor. 14:26-35
en van l Tim. 2:11,12 zijn er ook in de visie
die gezag als gemeenschapsgebeuren ziet si-
tuaties denkbaar waarin een vrouw niet be-
hoort te spreken.
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»
a) Behoren de prediking van het evangelie en

de uitleg van de Schrift, zoals we die in
onze gemeenten kennen, tot deze situaties?

»
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b) Kunt u zich inhet gemeentelijk leven
situaties voorstellen, vaarin volgens l
Cor. 14:26-35 en l Tim. 2:11,12 een wouw
niet behoort te spreken?

2. Moeten ve op basis van l Cor. 14:26-35 en
1 Tim. 2:11,12 een onderscheid Ïnaken
tussen het optreden van gehuwde en onge-
huwde vrouwen in de gemeente?

4.5. Gal. 3:27,28.
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Lijkt 1 Tim. 2:11,12 opheteerste gezicht de
kroongetuige voor mannelijke exclusiviteit, Gal.
3:27,28 lijkt dat te zijn voor de idee van gemeen-
schappelijkheid tussen man en vrouw. We zien in de
uitleg van Gal. 3:27,28 dan ook hetzelfde patroon
als indeuitlegvanl Tim. 2:11,12, alleen in
spiegelbeeld.
Zij die zich laten leiden door de visie die gezag
als gemeenschapsgeheuren ziet, hebben de neiging
dit bijbelgedeelte te verabsoluteren, zoals zij die
het principieel houden op een exclusief mannelijk
gezag de neiging hebben om l Tim. 2:11,12 te verab-
soluteren. Degenen die een opvatting huldigen waar-
in man en gezag exclusief zijn, proberen de hoofd-
lijn van Gal. 3:27,28 bij te stellen door te wijzen
op de verschillen tussen man en vrouw, zoals dege-
nen die de man/vrouw-relatie en het gezag inclusief
benaderen, de exclusiviteits- uitspraken van l Tim.
2:11,12 proberen te relativeren door deze uit te
leggen als uitzondering op de regel.
a. Uitleg vanuit een opvattinq die de man en het

gezag als exclusief benadert.

Volgens deze uitleg maakt Gal. 3:27,28 duidelijk

»

ííííi

»

«
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dat noch godsdienstige of sociale bepaaldheid
van de dopeling, noch zijn of haar sexuele be-
paaldheid, iets toe of af doen aan het ontvangen
van vergev'ing en eeuvig leven.
De weg naar het heil in Christus ligt voor allen
open. Maar daarÏnee wordt de in de scheppingsor-
dening gefundeerde gezagsverhouding tussen man
en vrouw niet ongedaan gemaakt! Er blijft ver-
schil tussen man en vrouw, zoals er in de heils-
geschiedenis ook verschil blijft tussen Jood en
Griek. De Grieken (de heidenvolkeren) hebben in
de heilsgeschiedenis een andere rol en een ande-
re toekomst dan de Jood (het uitverkoren volk
Israel) . Evenzo hebben in de gemeente de man en
vrouw een eigen plaats en rol.

! b. Uitleg vanuit de opvatting die de man/vrouv
relatie en de gezagskwestie vanuit de idee van
"gemeenschap" benadert ( inclusief ) .

r

l

m

s

Volgens deze uitleg gaat het in deze teksten om
meer dan gelijke toegang tot het heil, voor
mannen en vrouwen. Het gaat hier om de onder-
linge eenheid, die indedoop is tot stand
gebracht. Dit blijkt uit een vergelijking van
Gal. 3:27,28 met l Cor. 12:12,13. Er is tussen
beide een opvallendeparallellie. In l Cor.
12:12,13 gaat het over het gelijkelijk delen in
de geestesgaven. Uit de overeenkomst van Gal.
3:27,28 met 1 Cor. 12:12,13 kan geconcludeerd
worden dat het ook in Gal. 3 gaat over de ge-
lijkheid en gemeenschappelijkheid in het delen
in de geestesgaven.

l

l Cor. 12:12,13
'....zo ook Christus, want
door een Geest zijn we allen
tot een lichaarn gedoopt,

Gal. 3i27,28
"Gij allen aie in Christus
gedoopt zijt, hebt u met
Christus bekleed.

}
hetzij Joden hetzij Grieken,
hetzij slaveri-, hetzij vrijen,
en allen zijn met een ceest
gedrenkt.'

Hierbij is qeen sprake van
Jood üf Griek, van slaaf of
vrije, van mannelijk üf vrou-
welijki gij zijt imers een
in Christus Jezus.'
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4.5.1. Gespreksvragen.
a

1. Welke argementen zijn er in de bijbeltekst om
het "hierbij is geen sprake van mam'ielijk of
vrouwelijk" (Gal. 3:27,28) alleen betrekking
te doen hehben op het eeuwig hehoud?

ö
ï

2. Welke argumenten zijn er in de vergelijking
van Gal. 3:27,28 met l Cor. 12:12,13 om de
hierboven genoemde uitspraak uit Gal. 3 van
toepassing te verklaren op alle dingen uit
het christelijk leven en de gerneente?

ï
ï

4.6. Ef. 5:22-23. a
Dit gedeelte heeft slechts op indirecte wijze wat
te zeggen over de plaats van de vrouw in de gemeen-
te. Hiervoor zijn de volgende argumenten aan te
voeren:

ï
ï

- Het gaat in Ef. 5:22-33 niet over de marÍ/vrouw-
verhouding in de gemeente maar in het huwelijk. a

- Wanneer de apostel schrijft over de man/vrouw-
verhouding in het huwelijk, gebruikt hij deze
vooral als voorbeeld voor de relatie tussen
Christus en de gemeente.
Hij vergelijkt beide verhoudingen met elkaar. In
de verzen 22-25 fundeert hij de hwelijkse
man/vrouw-verhouding in de verhouding tussen
Christus en de gemeente. Maar v.32: "Dit geheime-
nis is groot doch ik spreek met het oog op
Christus en de gemeente" , maakt duidelijk dat de
eigenlijke interesse ligt bij de Christus/gerríeen-
te-relatie, waarbij de huwelijkse man/vrouw-
relatie fungeert als voorbeeld uit het dagelijks
leven.

ï
ï
ï
ï
ö

- Het hoofd-zijn van de man is in dit gedeelte
geheel gestempeld door de zichzelf wegschenkende
liefde van de man voor zijn vrouw.

ï
ï
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Het bizondere vanEf, 5:22-33 is dat het de
argurnenten voor het hoofd-zijn van de man niet
ontleent aan de scheppingsordening, maar aan de
verlossing die Christus bewerkt. Christus zet
zich in reservelose liefde in voor zijn bruid
de gemeente - om haar te verlossen en in heili-
ging te bewaren voor de dag waarop Hij haar tot
zich zal nemen (v.23,26,27). Evenzo moet een
getrouvde man zijn vrouv liefhebben zonder iets
achter te houden (v.25).
Het mrakter van het hoofd-zijn van de man is
hier gestempeld door de verlossende liefde van
Christus voor zijn gemeente. Dit bizondere hoofd-
zijn laat zich echter niet veralgemeniseren in
het vlak van de verhouding tussen man en vrouw in
de gemeente. Men kan irnrners moeilijk beweren dat
in gemeentelijke relaties een man hierin het
hoofd is van de vrouw, dat de man zichzelf opof-
fert voor de vrouw!

a) Uitleg. vanuit de opvattinq 4ie de man een ?ex-
clusieve plaats toekent en het gezag exclusief
benadert.

Ef. 5:22-33 kent in het
een eigen, aparte plaats

huwelijk aa.q man en
toe :

vrouw

- De man is geroepen zijn vrouw lief te hebben
(v.25 ,28 ,33) . De vrouw daarentegen wordt niet tot
liefde maar tot ontzag opgeroepen (v.33).

-Met het man-zijn is het hoofd-zijn gegeven
(v.23), met het vrouw-zijn de onderdanigheid
(v.22,24). Weliswaar lezen we in v.21: "Weest
elkander onderdanig in de vreze des Heren". Maar
dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in te houden
dat de man/vrouw-verhouding principieel ornkeer-
baar is, zodat de man op zijn beurt onderdanig-
heid aan de vrouv zou moeten kennen. Aanhangers
van de exclusieve gezagsopvatting leggen de on-
derdanigheid van de vrouw aan de man (v.22) , van
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de kinderen aan de ouders (Ef.6:5) en van de
slaven aan hun meesters (Ef. 6:5) uit als evenzo-
vele concretiseringen vanhet algemene "Weest
elkander onderdanig" van Ef. 5:21.

ï
»

- De man/vrouw-verhouding wordt vergeleken met de
verhouding tussen Christus en de gemeente. Aange-
zien in de verhouding tussen Christus en de ge-
meente beide partijen niet verwisselbaar zijn,
zijn in de huwelijkse relatie de posities van man
en vrouw ook niet verwisselbaar. de man is ex-
clusief hoofd; de vrouw is exclusief onderdanig.

h

»

h

- Alleen de rol van de man Ïíordt vergeleken met die
van Christus. De man staat in zijn functioneren
in het huvelijk meer dan de vrouw aan de kant van
Christus.

»

g
Wie exclusief denkt over man, vrouw en gezag, kan
in de exclusiviteit waarrnee Ef. 5:22-33 over de man
spreekt een bevestiging van zijn opvatting lezen.

b. Uitleg vanuit de opvatting over de man die de
gemeenschap tussen man en vrouw als uitganqspunt
neemt en gezag als gemeenschapsgebeuren ziet.

»

»

»
Ef. 5:28-32 benadert de man/vrouw-relatie meer
vanuit de eenheid tussenbeidepartijen dan de
voorafgaande verzen doen. De nadruk valt op het
"een vlees zijn" (v.31). Wanneer het over de ge-
meente gaat - het lichaaÏn van Christus - worden man
en vrouw gelijkelijk leden van dit lichaaÏn genoemd.
In v.30 ziet de mannelijke schrijver van deze brief
zich blijkens het "wij" in "omdat wij leden zijn
van een lichaaÏn" sarnen met vrouwen in de relatie
tot Christus staan. Hier is het onderscheid tussen
man en vrouw weggevallen.
Wie deze eenheid tussen man en vrouw - ook in de
gemeenschappelijke relatie tot Christus -als
fundarnenteel ziet voor de man/vrouw-relatie, zal in
Ef. 5:21: "Weest elkander onderdanig in de vreze

»

»

»

»

i

»
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van Christus" vooral eenoproep tot wederzijds
onderdanigheid lezen. Staande tegenover ChristÜs
zijn man en vrouw zozeer fundaÏnenteel gelijk dat
zij, als hetwoordje "onderdanig" valt, slechts
over en weer elkaar onderdanig kunnen zijn.

Gespreksvragen.4.6.l.

Th
1. Moet bij bestudering van Ef. 5:22-23 uit de

verschillende oproepen aan de vroïïw (v.22,23)
en aan de man (v.25) worden afgeleid dat een
wouw tegenover haar man niet de liefde van
Christus kan representeren?

l
l

2. Wat heeft Ef. 5:22-23 volgens u te zeggen met
het oog op de man/vrouw-verhouding in de ge-
meente?
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5. Conclusies voor de praktijk van het gemeentelijk
leven.

a) De plaats van de vrouw in de visie van een
exclusieve gezagso?pvatt:Ïp-g.

Met uitzondering van het gezaghebbend spreken in de
uÏtleggÏng der SchrÏften, het pastoraat en het
leiding geven, heeft de vroüw alle ruimte om in de
gemeente met haar gaven te dienen.

1. In dit verband moet allereerst genoemd worden de
opdracht van Christus aan zijn gemeente om ge-
tuigend in dewereldaanwezig te zijn. Deze
opdracht is aan de gehele gemeente gegeven. Ook
vrouwen strijden mee in de uitvoering van deze
opdracht (Fil.4:3). Indeze getuigende dierÏst
functioneert ieder gemeentelid overeenkomstig de
hem of haar geschonken gaven. Ook allerlei vor-
men van christelijke hulpverlening en dienstbe-
toon moeten hier genoemd worden. In de uitvoe-
ring van Christus' opdracht tot zending en evan-
gelisatie in de hierboven geschetste brede zin
des woords, kunnen vrouwen volop meedoen.
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2. In de tweede plaats worden hier genoemd de on-
derlinge zorg en het onderlinge dienstbetoon
waartoe alle gemeenteleden geroepen zijn. Alle
leden van de gemeente hebben de opdracht elkaar
lief te hebben (l Joh. 3:16-18) , voor elkaar te
zorgen (Hand. 2:44,45; l Cor. 12:25), eikaar te
leren en terecht te wijzen (Col. 3:16). In deze
Spontane pastorale en dial<onale zorq, dÏe be-
hoort tot de kenmerken Van een levende gemeente,
nemen vrouwen volop haar plaats in. Deze pasto-
rale zorg moet onderscheidenworden van het
pastoraat waarin met het geza.g van Christus
wordt verÏnaand. Dat is aan mannelijke ambtsdra-
gers voorbehouden.

3. In de derde plaats dient hier genoeÏnd te worden
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het mede besturen in gemeentelijke zaken, die te
maken hebben met bovengenoernde onderlinge pasto-
rale en diakonale zorg, en met de "aardse huis-
houding" van de gemeente. Naast de diakenen
hebben diakonessen hier een taak. In dit verband
is het denkhaar dat vrouwen een plaats in de
raad der gemeente hebben. Voorwaarde is dan wel,
dat de ene raad, zoals die thans in de meeste
gemeenten functioneert, wordt opgesplitst in een
raad die geestelijke leiding geeft aan predi-
king, hijbelonderricht en pastoraat, en in een
diakonale raad die zich hezighoudt met onder-
linge pastorale en diakonale zorg, en met de
"aardse huishouding" vande gemeente. In de
eerstgenoemde raad kunnen vrouwen geen zitting
hebben, aangezien het geestelijk gezag in de
gemeente bij mannen behoort te berusten. In de
diakonale raad is wel plaats voor vrouwen.

b) ne pÏaats van ae vrouw binnen de visie volgens
welke qemeentelijk gezag een gerneenschapsgebeu-
r??.

»

»

l

»

»

»

»

g

l

1. Op basis van de besproken uitleg van bijhelge-
deelten ziet men de verhouding tussen man en
vrouw fundaríÏenteel getypeerd door het begrip
"gemeenschap". Hierbij moet bedacht worden, dat
het in deze gedeelten voornarnelijk gaat om de
verhouding die in de gemeente bestaat tussen met
elkaar getrouwde mannen en vrouwen.
In deze visie wordt de gemeenschap die leven,
verk en functioneren van gezag in de gemeente
bepaalt, niet doorkruist door een exclusiviteit
die zou spelen in de man/vrouw-verhouding. De
gemeenschap tussen man en vrouw voegt zich in in
de gemeenschap tussen de leden der gemeente. De
vrouw participeert volop in alle gemeenschapsac-
tiviteiten van de gemeente. En alle gemeentelijk
werk - ook het onderricht, pastoraat en leiding
geven - is wezenlijk gemeenschapsactiviteit.
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2. Binnen de fundamentele gerneenschap tussen man en
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vrouw is sprake van een zekere voorrang van de
man (Gen. 2:18-24 en l Cor. ll:2-6). Het is de
vraag hoe deze vooorrang vertaald moet worden in
gemeentelijke praktijk. Een ding staat hierbij
in ieder gevalvoorop: dezevoorrang is een
relatieve en mag de gemeenschappelijkheid van
man en vrouw in gemeentelijk werk niet doorkrui-
sen.

Men kan de relatieve voorrang van de man situe-
ren inhet syÏnbolische. Dit zou b.v. kunnen
iÏföouden dat in geval een lid de geÏneente "in
persoon" moet vertegenwoordigen, dit ene lid een
man zou dienen te zijn. Men kan, als het gaat om
praktische uitwerking van de relatieve voorrang
van de man, ook denken aan situaties waarin de
grenzen van de geÏneenschap zijn gepasseerd.
Onderstaand gaan we hier nader op in.

3. Alles wat in de gemeente gebeurt is fündampnteel
een gemeenschapsgebeuren. Sorns worden in de
gemeente de grenzen van de gerneenschap echter
OVerSChreaen.
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- Wanneer in de gerríeentelijke samerikomsten de
leden in hun spreken de orde niet bewaren (l
Cor. 14:26-35). In zo'n situatie moeten leden
zwijgen, onder wie de vrouwen als aparte cate-
gorie vorden genoemd (l Cor. 14:34,35; zie ook
l Tim. 2:11,12). Het betrefthier gehuwde
vrouwen die, door zich in wanordelijke dis-
cussie (wellicht methun eigen mannen) te
storten, de relatieve voorrang van haar mannen
niet respecteren.

- Wanneer in controversiele situaties in gemeen-
tevergaderingen en pastoraat knopen moeten
worden doorgehakt en maatregelen moeten worden
getroffen. Het laat zich deríken dat daar waar
in de gemeente de grenzen van gemeenschap zijn
overschreden, vrouwen niet de taak hebben om
met exclusief gezag optredend lmopen door te
hakken en leden het zwijgeri op te leggen.
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4. De apart gestelden in de geÏneente (sïoorgangers,
herders, leraars, ouderlingen, diakenen) doen op
inspirerende en voorbeeldige wijze dingen waar-
toe de gehele gemeente is geroepen. Kunnen vrou-
wen deze rol in de gerneente spelen?
In de beantwoording van deze vraag spelen
verhoudingen een rol:
- de verhouding tussen (getrouwde)

trouwde) vroínír: man

vrouw

man en

twee

(ge-

l

h

l
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- de verhouding tussen apart gestelden en ge-
meenschap: apart

geste,.lden

ïl
gÖeènschap

l

»

»

l
l
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Werkt de relatieve voorrang van de man in de
man/vrouw-relatie door in de relatie tussen apart
gestelde en gemeenschap? Moet men uit deze rela-
tieve voorrang concluderen dat een vrouw in de
gemeente niet als apart gestelde kan optreden?
Deze vraag is ontkennend te beantwoorden om reden
dat het in beide relaties om verschillende zaken
gaat. In de relatie tussen een apart gestelde en
gemeenschap gaat het om een initierend, inspire-
rend, voorbeeldig en coordinerend optreden, waarbij
het gezag bij de gemeenschap berust en aan een
apart gestelde in diens functioneren wordt geschon-
ken. In de man/vrouw-relatie gaat het om de rela-
tieve voorrang van de man in de huwelijkse relatie.
Zolang het optreden van een apart gestelde vrouw in
de gemeente de huwelijkse verhouding niet stoort,
is er geen reden om te beweren dat een vrouw geen
apart gestelde kan zijn.
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5.1 Gespreksvraag.

Welke gedachten hebt u, na de bestudering van dit
werkschrift, over de plaats van de vrouw in de
gemeente?
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