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Vrouwen in de gemeente van Christus 
Een inleidende studie door Peter en Corrie Sleebos. 

Inleiding 
Als wij de bediening in het werk van de Heer onbeperkt openstellen voor vrouwen, 
zijn we dan bezig om het Woord van God te verdraaien of aan te passen aan onze 
eigen ervaring? Zijn we dan gezwicht voor de onmiskenbare druk van de opinies in 
onze samenleving? 

In de pinkstertraditie nemen we de Bijbel als fundament, dat wij in de praktijk 
bevestigd willen zien. In de praktijk zien wij vele vrouwen, die door God geroepen 
werden en indrukwekkend gebruikt werden door Hem. Binnen de pinkstertraditie 
wereldwijd herkennen en erkennen wij reeds bijna 100 jaar vrouwen, waar de zalving 
van God op rust. Wij willen echter niet zo dwaas zijn om deze studie over vrouwen in 
de bediening slechts te laten rusten op de pijler van onze ervaringen. Wij verlaten de 
objectieve grond van de Bijbel niet om ons geheel te storten in de gevaren van 
subjectieve ervaringen. Wij kiezen ervoor om de Bijbel te bestuderen en te laten 
spreken over dit onderwerp. Zo krijgen we een fundament, dat wij bevestigd zien in 
de praktijk. 

A. Drie denkkaders en belevingswerelden 

1. Pré-moderne of traditionele denken. 
Dit wordt gekenmerkt door vaste orde, vaste rollen en vaste verklaringen, 
ondersteund door een lange en geaccepteerde traditie. Zo is het altijd geweest. Er is 
waarheid en er is onwaarheid. De zorg van de gemeente is toevertrouwd aan de 
voorganger en de oudsten/diakenen. De rol van de man en de rol van de vrouw is 
onderscheiden en vanzelfsprekend. In de gemeente is het leer en regeerambt voor 
mannen en het zorgambt voor vrouwen, net zoals thuis. Gezag is mannelijk. 

2. Moderne denken.  
Dit vindt zijn oorsprong in de jaren ’60, waar het individu centraal staat. Gelijke 
rollen, gelijke kansen, gelijke posities, geen onderscheid, gelijke macht. Ik bepaal 
wat ik doe; baas in eigen buik, baas over eigen tijd, baas over mijn eigen leven, baas 
over mijn geloofsinvulling. Afbrokkeling en verwerping van gezag. Feminisme. 
Ontkenning van verschil tussen man en vrouw. 

3. Postmoderne denken.  
Hierin staat de ervaring centraal. Er is ruimte voor iedereen. Er zijn verschillen, maar 
iedereen moet zelf maar kiezen, zijn persoonlijke identiteit, zijn seksuele identiteit, 
zijn maatschappelijke status, zijn geloofsbeleving. 
 
Als je zegt dat geen van de denkkaders invloed op je heeft, geef je daarmee blijk dat 
je je niet bewust bent van hun invloed in je leven (blinde vlek). “To claim to be free 
from philosophical presuppositions is simply to be unaware of them!” (Craig 
Bartholomew). 
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Gezag van de Bijbel 
Als christen willen we de Bijbel aanvaarden als gezaghebbend over leer en leven. 
We benaderen de Bijbel en leggen de Bijbel echter wel uit vanuit ons eigen 
denkkader. Verschillen hierin worden duidelijk in o.a. het onderwerp ‘vrouw in de 
bediening’ 

B. Identiteit van de vrouw (mensbeeld) 

1. Identiteit van de vrouw geopenbaard in de schepping (Gen. 1:26-28) 
• gelijk aan de man (“mens”) 
• drager van goddelijk beeld 
• gelijke zegen (vs. 8) 
• gezamenlijke opdracht, gezag over de schepping. 
• man alleen niet goed; vrouw maakt mens af. Samen mens 

2. Identiteit van de vrouw verduisterd door de zondeval (Gen. 3: 1-6, 13, 16) 
• pijn en moeite in zwangerschap 
• overheersing van man (geen gebod van God, maar een gevolg (vloek) van 

de zonde). 

3. Identiteit van de vrouw hersteld in de verlossing (Gen. 3:15) 
• herstel van relatie God <-> mens, door Jezus Christus; vloek van de zonde 

wordt weggedaan 
• herstel van scheppingsorde (positie van vrouw) 
• onttronen van satan 

C. Is gezag gelegen in het man-zijn? 
In de Bijbel zien we dat leiderschap altijd is gebaseerd op iemands relaties en 
functies. 

1. Gezag ligt alleen besloten in God, omdat Hij alleen de Schepper is 
Geen mens heeft van zichzelf enig gezag. 

• Ps. 95:6: onze Maker 
• Jes. 43:15: Schepper, uw Koning 
• Rom. 9:20-21: vrije beschikking over de mens (pottenbakker) 
• Openb. 4:11: Schepper 
• 1 Tim. 6:15: Heerser 

2. Alle menselijke gezag komt van God, de enige legitieme bron 
Menselijk gezag is van afgeleide aard. Zowel mannen als vrouwen moeten het 
uitdrukkelijk van God ontvangen hebben. Als iemand de leiding naar zich toe trekt 
met geweld, via intriges of door de kracht van zijn/haar persoonlijkheid, is hij/zij niet 
meer dan een indringer. Wie zichzelf aanstelt, handelt onrechtmatig. 

• Ex. 3,4,6: Mozes 
• Joh. 19:11: Jezus tegen Pilatus ”gegeven” 
• 1 Sam. 12:6: Mozes en Aaron ”doen optreden” 
• Dan. 2:37: “geschonken” 
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• Hand. 20:28: “gesteld” 
• 2 Cor. 10:8: “gegeven” 

3. God delegeert gezag 
God delegeert gezag op grond van een te verrichten taak of positie die iemand moet 
bekleden, en niet op grond van de persoonlijke kwaliteiten of seksuele identiteit van 
degene die het gezag uitoefent. Wanneer God gezag delegeert houdt dat in de Bijbel 
altijd verband met een te verrichten taak en niet zozeer met de bekwaamheid van de 
persoon in kwestie. 

• Marc. 13:34: opdracht 
• 2 Kor. 13:10: bevoegdheid 
• 1 Tess. 5:12-13: vanwege hun werk 
• Hebr. 13:17: want zij waken 

4. Menselijk gezag niet afhankelijk van persoonlijke kwaliteiten 
De Bijbel bevat geen enkele aanwijzing dat menselijke gezag afhankelijk is van de 
persoonlijke kwaliteiten van degene die dat gezag uitoefent. 

• Dan. 4:17: politieke gezagsdragers 
• Ex. 28:1, 3, 41: godsdienstige gezagsdragers 
• Mannen ontvangen leidinggevende taak binnen de huwelijksrelatie. 
• Ouders hebben ouderlijk gezag. 
• Gezag is het recht dat iemand gegeven wordt om iets van anderen te vragen.  
• Macht is het vermogen dat iemand heeft om iets van anderen gedaan te 

krijgen. 
• Gezag moet verleend worden, macht kan men grijpen. 

5. Gezag van de ene persoon over de andere is gebaseerd op relatie 
Het gezag van de ene persoon over de andere is altijd gebaseerd op een bepaalde 
relatie tussen deze twee en niet op iemands seksuele identiteit. De man heeft geen 
enkel gezag over de vrouw gekregen op basis van zijn mannelijke eigenschappen. 
De Bijbel noemt in totaal vijf verschillende relaties waarbinnen God aan de ene 
persoon een zekere vorm van gezag over de ander verleent: 

• de relatie tussen vrouwen en hun mannen binnen een huwelijksverbond (Ef. 
5:22-23, Kol. 3:18-19) 

• de relatie tussen kinderen en hun ouders binnen een bloedband (Ef. 6:1-4, 
Kol. 3:20-21) 

• de relatie tussen burgers en hun bestuurders binnen een staatsbestel (Rom. 
13:1-7, 1 Petr. 2:13-14) 

• de relatie tussen gemeenteleden en hun leiders binnen het verband van een 
gemeente (1 Petr. 5:1-5, Hebr. 13:7,17) 

• de relatie tussen werknemers en hun werkgevers in het kader van een 
arbeidscontract (Ef. 6:5-9, Kol. 3:22) 

 
Omdat er een relatie van wederzijdse verantwoordelijkheid is, binnen een bijbels 
gedefinieerd raamwerk, is er sprake van gezag en ondergeschiktheid. Verplichtingen 
vergen net zo veel van degene, die gezag uitoefent als van degene die onder gezag 
staat. 
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Tussen een man en een vrouw is er sprake van gezag en ondergeschiktheid 
omdat er tussen hen een relatie van wederzijdse verplichting bestaat binnen het 
huwelijksverbond. Tussen die man en alle andere vrouwen bestaat zo’n verbond niet 
en mag dan ook niet zo’n relatie bestaan. God heeft deze man geen enkel gezag 
gegeven over enige andere vrouw op basis van zijn man-zijn. Waar geen relatie is, is 
ook geen gezag en ondergeschiktheid. 

Een vrouw kan een leidende rol vervullen in diverse relaties zonder dat zij 
daarmee haar vrouw-zijn ontkent. Nog haar gezag noch haar ondergeschiktheid is 
gebaseerd op haar vrouwelijke wezen. Gezag is dus niet perse mannelijk en 
ondergeschiktheid perse vrouwelijk. Gezag en ondergeschiktheid heeft te maken 
met de relatie/taak en niet met je-zijn (gender). 

D. Mag een vrouw gezag uitoefenen over een man? 

1. In de schepping geeft God vrouwen gezag over de natuur 
• Gen. 1:26-29,  Ps. 8:4-6 

2. In het gezin geeft God de moeders gezag over hun mannelijke nakomelingen 
Het gezag van moeder is gelijk aan dat van vader: 

• Ex. 20:12 - Eert uw vader en moeder 
• Ex. 21: 15 - Wie zijn vader of moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht 

worden. 
• Luc. 2:51 - Jezus was hen (Jozef en Maria) onderdanig. 

 
Het gezag van moeder is onafhankelijk van vader: 

• Spr. 23:22,25: vader verwekt/moeder gebaard 
• Lev. 19:3: Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben 
• Ex. 4:20-26: Zippora, vrouw van Mozes, besneed haar zoon 
• 1 Sam. 1:11: Belofte van Hanna over Samuel 

 
Het gezag van moeder over het hele huishouden: 

• Gen. 24:28: moeders huis 
• Ruth 1:8: moeders huis 
• Hoogl. 8:2: moeders huis 
• Spr. 31: niet alleen huishoudelijk werk, maar zij bestuurt de hele huishouding! 

3. In de arbeidssituatie vraagt God van mannelijke werknemers dat zij zich 
onderwerpen aan hun vrouwelijke werkgevers. 

• 1 Sam. 25:18-19: Abigail zei tot haar knechten.. 
• 1 Kron. 7:24: Efraims dochter Eera bouwde 3 steden 
• Ester 4:5: Ester ontbood Hatak en gaf hem opdracht 

4. In de staat/natie geeft God vrouwelijke bestuurders gezag over mannelijke 
burgers. 

• Gen. 36:40-41: vrouwelijke stamhoofden Timna en Holibama 
• De Bijbel spreekt ongeveer 80 x over een koningin (Seba, Vasthi, Ester). 
• Rom. 13:1: Alle overheden zijn door God ingesteld 
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5. In het huwelijk geeft God de vrouw gezag over het lichaam van haar man. 
• 1 Kor. 7:4: wederzijds en wederkerig. Inwisselbaar en omkeerbaar gezag op 

seksueel terrein. Het gezag verbonden aan het hoofdschap (functie) van de 
man is niet omkeerbaar en niet inwisselbaar. Ef. 5:23, 1 Kor. 11:3. In 
bepaalde aspecten heeft hij wel gezag over haar maar zij niet over hem. 
Maar dat geldt slechts voor bepaalde aspecten van het huwelijk, niet voor 
alle. Op seksueel terrein hebben zij beide een inwisselbaar gezag. Het 
onomkeerbaar gezag van de man is uitsluitend gebaseerd op zijn functie en 
niet op zijn mannelijkheid. De onderwerping van de vrouw is uitsluitend 
gebaseerd op haar functie binnen het huwelijk en niet op haar vrouwelijkheid. 

E. Verleent God vrouwen geestelijk en godsdienstig gezag? 

1. God verleende vrouwen geestelijk gezag als auteurs van belangrijke delen 
van de schrift. Tien vrouwen als kanaal van onfeilbare goddelijke openbaring: 

• Gen. 16:7-13 en 21:17-18: Via Hagar 
• Gen. 25:23: via Rebekka 
• Richt. 13:3-5: via de vrouw van Manoach 
• Richt. 5:1-31: geschreven door Debora 
• 1 Sam. 2:1-10: geschreven door Hanna 
• Spr. 31: geschreven door de moeder van koning Lemuel 
• Luc. 1:41-45: geschreven door Elisabeth 
• Luc. 1:46-55: geschreven door de maagd Maria 
• Matteüs 28:7: via Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus. 

 
Al deze gedeelten zijn ons door vrouwen overgeleverd. Ze zijn stuk voor stuk 
‘profetie der schrift’ (1 Petr. 1:20, die door de Geest geïnspireerd zijn en waarvan 
geldt: “nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige 
Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petr. 1:21). Het 
gevolg is dat iedereen (incl. mannelijke bijbelleraren) van vandaag zich moeten 
onderwerpen aan het bijbelse gezag van de onfeilbare woorden van deze vrouwen, 
die geïnspireerd werden door de Heilige Geest. 

2. God stelde vrouwen aan als geestelijke leiders van zijn volk in de functie van 
profetes. 
Het geestelijk gezag van vrouwen is niet beperkt tot het doorgeven van goddelijke 
openbaringen, maar we lezen verschillende keren dat zij uitdrukkelijk ‘profetes’ 
genoemd werden. 

• Mirjam de profetes (Ex. 15:20) 
• Debora de profetes (Richt. 4:4) 
• Chulda de profetes (2 Kon. 22:14, 2 Kron. 34:22) 
• Noadja de profetes (Neh. 6:14) 
• De vrouw van Jesaja de profetes (Jes. 8:3) 
• Een profetes genaamd Anna (Luc. 2:36) 
• De vrouw Izebel die zich voordoet als een profetes (Op. 2:20) 

 
Daarnaast lezen we van vrouwen die profeteerden, o.a.: 

• De dochters van Gods volk (Ez. 13:17-23) 
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• Uw dochters (Joel 2:28 en Hand. 2:17) 
• De vier ongehuwde dochters van Fillippus (Hand. 21:9) 
• Iedere vrouw die profeteert (1 Kor. 11:5) 

 
De profetessen van Israël waren geestelijke leiders. Zij leidden het hele volk, incl. de 
mannen. De functie van profetie is ons te onderrichten, op te bouwen, tot stichting (1 
Kor. 14:5). 

3. God gaf vrouwen institutioneel gezag in het godsdienstige leven van zijn 
volk. 

• Mirjam was een godsdienstig leider in dezelfde zin als Mozes en Aaron 
(Micha 6:4) 

• Het richterschap van Debora was een politiek-godsdienstige instelling in 
Israel (Richt. 2:18, 4, 7, 9, 23) 

• Koning Josia raadpleegde liever Chulda dan Jeremia en Zacharia (2 Kon.22-
23, 2 Kron. 34-35) 

• Ester stelde door middel van een gezaghebbende verklaring (decreet) een 
godsdienstig feest in: Poerim (Ester 9:28-32) 

 
In vijf van de zes gezagskringen die we in de Bijbel tegenkomen, verleent God 
uitdrukkelijk gezag aan vrouwen: de schepping, het gezin, de arbeidsmarkt, de 
regering en Gods volk. Met betrekking tot vier gezagskringen wordt uitdrukkelijk 
gezegd dat mannen zich soms dienen te onderwerpen aan vrouwen: het gezin, de 
arbeidssituatie, de regering en Gods volk. Al met al wekt de Bijbel dus bepaald niet 
de indruk dat gezagsuitoefening door vrouwen een uitzondering op de regel is. 

Het gezag van de man over de vrouw geldt dus binnen zijn huwelijksrelatie, 
niet daarbuiten. De onderwerping van de vrouw geldt evenzo binnen haar 
huwelijksrelatie, niet daarbuiten. Wij wijzen het zogenaamde gezag van ‘de’ man 
over ‘de’ vrouw af, maar daarmee wijzen we beslist niet het door God ingestelde 
gezag als zodanig af. We zeggen alleen nee tegen onrechtmatig gezag (= macht). 
Als we nee zeggen tegen onbijbels feminisme, moeten we met evenveel klem nee 
zeggen tegen een onbijbelse mannelijke superioriteit. 

Bijgevolg bestaat er niet slechts één rolverdeling tussen mannen en vrouwen 
in alle omstandigheden. Geen enkele man heeft in alle relaties gezag over een 
vrouw. Geen enkele vrouw is in alle kringen bij voorbaat onderworpen aan een man. 
Een man kan in de ene gezagskring onderworpen zijn, terwijl hij in de andere 
gezagskring gezag en leiderschap uitoefent. Dat geldt ook voor een vrouw. 
 
Zes bijbelgedeelten waarin de onderwerping aan een menselijk “hoofd” beperkt 
wordt tot getrouwde vrouwen (‘idiois’ = ‘eigen’ man): 

• Ef. 5:22-33 
• Ef. 5:24 
• Kol. 3:18-19 
• Titus 2:4-5 
• 1 Petr. 3:1 
• 1 Petr. 3:5 

F. Mag een vrouw oudste zijn? 
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Het Nieuwe Testament noemt drie verschillende ambten in de gemeente: apostel, 
oudste/opziener/herder en diaken. De termen oudste (presbouteros), opziener 
(episkopos) en herder (poimen) zijn geen drie verschillende ambten, maar drie 
aspecten van hetzelfde ambt. In drie teksten worden de oudsten ook opzieners 
genoemd (Hand. 20:17; 1 Petr. 5:1; Tit. 1:5). In twee daarvan lezen we levens dat 
oudsten/opzieners een herderlijke taak hebben (Hand. 20:17, 1 Petr. 5:2). De 
vereisten voor een opziener in 1 Tim.3:1-7 zijn vrijwel identiek aan de vereisten voor 
een oudste in Tit. 1:5-9 

De term ‘oudste’ zegt iets over leeftijd en volwassenheid. Bij ‘opziener’ 
denken we vooral aan gezag. En ‘herder’ wijst op de pastorale taak die aan dit ambt 
verbonden is. Samengevoegd kunnen we spreken over ‘volwassen pastoraal 
opzicht’. De Bijbel brengt elk van deze drie termen ook in verband met vrouwen. 

Wij zullen ons in deze studie beperken tot de eerste term: 
presbuteros=oudste. De meest gebruikte term is ‘oudste’ (presbuteros). Ze komt 66 
keer voor in het Nieuwe Testament, waarvan 18 keer als aanduiding van een ambt in 
de gemeente. Als we 1 Tim. 4:11-5:22 goed lezen, komen we de verwijzing naar 
vrouwelijke oudsten tegen, nl. in 5:2 en 5:9. 

1. De presbuteras van 1 Tim. 5:2 zijn vrouwelijke oudsten.  
Het NBG vertaalt presbuteras met ‘oude vrouwen’. Maar op grond van de volgende 
exegetische overwegingen moeten we vertalen met ‘vrouwen-oudsten’: 

• Deze brief gaat in hoofdzaak over de orde en de ambten in de gemeente. 
“opdat gij weet, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de 
gemeente van de levende God” (3:15). Timotheüs was een jonge 
gemeentestichter (1 Tess 1:1, 2:6). Hij moest weten wie hij wel en wie hij niet 
kon aanstellen in een ambt, hoe hij dat moest doen en wat de taken waren 
van de leiders van deze nieuwe gemeente. De kern is hoofdstuk 3-5. Het 
gedeelte 4:11-5:22 staat dus in de context van de orde en de ambten in de 
gemeente. Vrouwen vervullen daarin een belangrijke rol. 

• De context van 1 Tim 5:2 gaat over oudsten. Het gedeelte bevat vier 
opmerkingen over de aanstelling in een bepaalde functie (4:14, 5:9, 12, 22). 
Ook staan er vier opmerkingen in over de financiële vergoeding voor hen die 
de gemeente dienen (5:3, 16, 17, 18). Temidden van dit gedeelte gaat het in 
15 verzen over vrouwen. We kunnen ons dus niet onttrekken aan de indruk 
dat ook zij kunnen behoren tot de officieel aangestelde en betaalde leiders 
van de gemeente. 

• In het Nieuwe Testament heeft presbuteros vrijwel uitsluitend betrekking op 
oudsten. Het mannelijke prebuteros in 5:1 verwijst naar een oudste. Wanneer 
dat zo is, moet het vrouwelijke presbuteras in 5:2 ook verwijzen naar een 
oudste. Dus moeten we het niet vertalen met ‘oudere vrouwen’ maar met 
vrouwen-oudsten. 

• Zowel de presbuteros als de presbuteras in 5:2-3 zijn oudsten, niet oudere 
mannen en vrouwen. Drie verzen eerder, in 4:14 komen we het woord 
presbuteriou tegen. Iedereen is het erover eens dat dit de ‘raad van oudsten’ 
betekent. Dan kan 5:1 presbuteros en 5:2 presbuteras niet ineens naar oude 
man en oude vrouwen verwijzen. Daarna wordt in 5:17,19 opnieuw 
gesproken over presbuteros. Niemand betwist dat het beide keren betrekking 
heeft op het ambt van oudste. 
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• Wanneer Paulus het in de pastorale brieven over oudere mannen en 
vrouwen heeft, gebruikt hij andere termen. Hij gebruikt niet presbuteros maar 
presbutes (Tit. 2:2; Filem. 9; Tit. 2:2-3). 

2. De ‘gekozen’ weduwen uit 1 Tim. 5:3-16 waren vrouwelijke oudsten 
Wat doet een paragraaf over weduwen midden in een gedeelte over de ambten in de 
gemeente? Wie waren deze vrouwen? 

• De context waarin dit gedeelte staat, gaat over oudsten. Eerst gaat het over 
algemene zaken en daarna over specifieke zaken, zoals het onderhouden 
van die in dienst van de gemeente staan. De mannelijke term presbuteros 
(‘oudsten’ 5:17) is de correcte grammaticale vorm voor een gemengde groep. 
(vergelijk: mathetes=discipelen, antropos=mens, adelfos=broeders en 
zusters, diakonos=diaken, apostolos= apostel, didaskalos=leraar, 
profetes=profeet, allen sluiten mannen én vrouwen in). Zowel vóór als na 
vers 3-16 heeft Paulus het over alle oudsten, mannen én vrouwen. In vers 3-
16 wijdt hij uit over een bepaalde categorie onder hen, namelijk de oudsten 
die weduwe zijn. 

• De vereisten om tot deze ‘gekozen’ weduwen te mogen worden gerekend, 
zijn dezelfde als die van het oudstenschap. Vergelijk Tit. 1:5-9, 1 Tim. 3:1-7 
en 1 Tim. 5:3-16. 

• Net als de oudsten bekleden deze weduwen een erkend ambt in de 
gemeente (vers 3-16). Vers 9 zegt dat weduwen die aan de bovengenoemde 
voorwaarden voldoen, mogen ‘gekozen’ worden (SV) of ‘in aanmerking 
moeten komen’ (NBG). Het Griekse woord is katalege, wat betekent 
‘uitkiezen, selecteren’. Dit mochten geen jonge weduwen zijn, omdat zij weer 
opnieuw zouden trouwen en zich dan niet meer volledig aan hun taak konden 
toewijden. 

• Net als sommige oudsten worden deze weduwen betaald voor hun werk. Niet 
alle oudsten ontvangen een ‘loon’, alleen zij die naast hun ambt bijzondere 
gaven hadden om leiding te geven en voor de openbare bediening van het 
Woord (5:17-18). 

• Deze aangestelde en betaalde weduwen kunnen geen diaken zijn geweest of 
enig ander ambt dan dat van oudste hebben bekleed. De Bijbel spreekt 
duidelijk en op vele plaatsen over de drie orden (apostelen, oudsten / 
opzieners / herders, diakenen), maar over een vierde orde van weduwen 
lezen we in het hele NT niets. Ook waren het geen diakenen, daar wijst 
Paulus al op in 3:8-13. Bovendien is de taakomschrijving van deze weduwen 
meer pastoraal dan diakonaal. We lezen ook nooit dat diakenen financiële 
hulp moeten ontvangen, maar altijd dat zij die moeten geven. Als wij kijken 
naar de context, staat dit gedeelte temidden van de beschrijvingen van 
oudsten. 

G. Vijfvoudige bediening en vrouwen.  
Ef. 4:7, 11. 

1. Apostel: 
• Junia (Rom. 16:7 grondtekst!) 
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2. Profeet:   
• N.T. Anna  
• dochters van Filippus,  
• Joel 2:28 
• iedere vrouw 1 Kor. 11:5 

3. Herder/leraar:  
• Priscilla (Hand. 18:24-28) 
• vrouwen (Matth. 28:7) 

4. Evangelist:  
• Euodia en Syntyche (Fil. 4:2,3) 
• genezen vrouw in synagoge (Luc. 13:10-17) 
• Samaritaanse vrouw (Joh. 4:5-39) 

H. Vrouwen in de kerkgeschiedenis 

1. In de eerste gemeente/vroege kerk 
In het NT en in de vroegste kerkgeschiedenis komen we vrouwen in allerlei 
bedieningen tegen. Zij brachten hun gaven in praktijk en bekleedden ambten in de 
gemeenten. 

De leiders van de vroege kerk hadden niet hun eigen denken centraal over 
de positie van de vrouw. Voor hen stond het voorbeeld van Jezus centraal hoe hij de 
positie van de vrouw herstelde. De heersende cultuur om hen heen liet een ander 
beeld zien: Plato, Hippocrates, Jodendom (vrouwen mochten niet onderwezen 
worden), Grieken (rol van vrouwen in godsdienst was tempelprostitutie), heidendom 

2. 363 – Concilie van Laodicea 
Al spoedig is er bij de orthodoxe kerkvaders een verschuiving opgetreden, zich 
aanpassend aan de gangbare denkpatronen in de cultuur. Er werden steeds meer 
beperkingen opgelegd. De vrouwen mochten niet langer in het openbaar spreken. 
Tenslotte, in 363, sloot het concilie van Laodicea hen uit van het oudstenschap 
(besluit 11 en 49). Als er de eerste drie eeuwen geen vrouwelijke oudsten waren 
geweest, dan had dit concilie zich niet hoeven uitspreken dat vrouwen geen oudsten 
mochten zijn. Deze beslissing is op zichzelf al een bewijs dat vrouwen tot 363 het 
ambt van oudste mochten bekleden. Hoewel er steeds meer tradities kwamen die de 
rol van vrouwen in de kerk beperkten, moeten we niet vergeten dat deze 
beperkingen grotendeels voortkwamen uit filosofieën en heidense godsdiensten die 
destijds modern en in de mode waren.  

De negatieve houding ten opzichte van vrouwen was niet het gevolg van een 
nieuwe toewijding aan de woorden en het voorbeeld van Jezus, ook niet van een 
terugkeer naar het patroon van de apostolische gemeenten. Ze kwam voort uit 
heidense invloeden die vreemd aan het evangelie waren. 

Zowel het heidense als het Joodse denken (priesterdom) oefenden grote 
invloed uit op de kerk, zodat daar een priesterschap en een klerikaal denken 
ontstond waarin absoluut geen plaats was voor vrouwen. Het algemeen 
priesterschap van alle gelovigen had men uit het oog verloren. Het kloosterwezen 
haalde de vrouwen die ondanks alles dienstbaar wilden zijn, ook uit het diakenambt 
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van de plaatselijke gemeente en verwees hen naar de veilige afzondering van het 
klooster. 

De Maria-verering ontstond, die haar wortels in het heidendom heeft 
(vrouwelijke godinnen). Grote nadruk kwam te liggen op de berusting, volgzaamheid 
en lijdzaamheid van de vrouw. Het werd een deugd voor vrouwen om zichzelf weg te 
cijferen.  

3. 16e eeuw (1517 - …) Hervormers 
De hervormers veroordeelden later wel de niet-christelijke oorsprong van de 
Mariaverering, maar bleven, uit misplaatst conservatisme, toch vasthouden aan haar 
vruchten. 

4. Nederlandse geloofsbelijdenis 
Art. 30-32: Ambtsdragers zijn mannen. 

5. 1993 - Synode in Ommen (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt) 
Besluit over actief stemrecht in de kerk. 

• Acta, besluit 3, grond 4f: ‘Omdat stemmen niet beschouwd mag worden als 
een vorm van (mee)regeren, mag het toekennen van stemrecht aan de 
zusters niet gezien worden als een eerste stap op de weg naar het leer- en 
regeerambt van de zusters’ 

• Acta, besluit 3, grond 2d: ‘1 Tim. 2:11-15 verbiedt de vrouw het leidinggevend 
en gezaghebbend spreken tijdens de eredienst, waarmee ze haar eigen 
plaats verlaat en de man van zijn plaats dringt.’ 

 
We zien ook prachtige voorbeelden van bijzondere vrouwen in de kerkgeschiedenis, 
die de moed hadden om op grond van hun roeping en opdracht tegen de stroom in 
te zwemmen. Zij werden geprezen door sommigen en verguisd door anderen. Het 
algemene beeld laat echter zien dat er geen plaats was voor vrouwelijk leiderschap. 

I. Studiemethoden 

1. Obstakels 
• Emotionele blokkade. Als je altijd hebt aangenomen of gelooft, dat het bijbels 

is dat vrouwen geen leer en regeergezag mogen hebben, is het moeilijk om 
open te staan voor een andere kijk. Het voelt alsof je je eigen grond verliest. 

• Theologische vooringenomenheid: stokpaardjes – gekoppeld aan 
gezaghebbende leiders? Kerkuitspraken. Leergeschriften. 

• Culturele oogkleppen: eigen gewoonten, traditie, denkpatronen verheven tot 
norm. 

2. Inductieve studie i.p.v. deductieve studie 
• De inductieve studiemethode verzamelt eerst zoveel mogelijk gegevens om 

vervolgens te komen tot een omvattende stelling. Ze wil de waarheid 
ontdekken. 

• De deductieve studiemethode begint met een algemene stelling en trekt 
daaruit vervolgens zoveel mogelijk conclusies met behulp van “bewijzen”. Zij 
probeert de waarheid te bevestigen of te verdedigen. 
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3. Woordstudie 
• Wat is het gebruikte woord in de grondtekst? 
• Wat betekent het woord? 
• Hoe wordt het gebruikt? 
• Is het mannelijk of vrouwelijk of beiden? 
• In welke grammaticale tijd staat het? 

4. Context 
• In welk verband staat de tekst?  

J. Zwijgteksten  

1. 1 Kor. 14:26-36 
Lezen in de context is belangrijk (hier: orde in wanorde brengen!) Het draait om de 
woorden:  

• Man en vrouw.  Wordt het hier algemeen bedoeld (gender – arsen/thelus) of 
wordt hier de huwelijksrelatie (aner/gune) bedoeld? 

• Wet. Welke wet (Exodus - huwelijkse wetten)? 
• Spreken. Lerend of informatie inwinnend? (laleo- informatie inwinnend) 

2. 1 Tim. 2:9-15 
Het gaat hier om de woorden: 

• Man en vrouw: algemeen of in huwelijksverband? 
• Gezag: vanuit God gedelegeerd in bepaalde functie (exousia) of vanuit jezelf, 

opeisend (authenteo)? 

K. Bal in eigen (vrouwen)kamp 
Elke bediening kent uitdagingen en valkuilen. In de gemeente onderscheiden we: 

1. De ondersteunende bediening 

2. De leidinggevende bediening 
• Uitdaging: 

o Draag verantwoording in: Visie ontwikkelen, Visie uitvoeren, anderen 
ondersteunen, anderen tot ontwikkeling laten komen. 

o Accepteer en leer omgaan met: verschil van mening, kritiek, conflicten 
• Valkuil: 

o Je verschuilen achter je vrouw-zijn 
o Speciale behandeling verwachten 
o Jezelf zielig vinden 

• Houding: 
o Onderworpen aan God 
o Bekrachtigd door Zijn Geest 
o Pro-actief in Zijn werk 
o Dienstbaar in gemeente en samenleving 
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Conclusie 
De algemene conclusie luidt dat vrouwen en mannen in de gemeente dezelfde 
functies en ambten mogen bekleden. Roeping en het daarbij gedelegeerd gezag in 
de functie liggen daarbij ten grondslag.  

• Geen van de drie denkkaders (prémodern, modern, postmodern) 
vertegenwoordigt het Bijbelse denkkader, ook het traditionele denken niet. Dit 
denken vindt zijn wortels in het heidendom.  

• Er bestaan in het werk van de Heer niet twee gescheiden circuits, één voor 
mannen en één voor vrouwen.  

• In de Bijbel delegeert God gezag aan mannen én vrouwen.  
• God stort Zijn Geest uit op mannen én vrouwen tot grotere dienstbaarheid.  
• God geeft Zijn gaven aan wie Hij wil.  
• Mannen én vrouwen stonden zonder onderscheid in allerlei bedieningen in 

de eerste gemeente/vroege kerk. 
 
Als we door de hele Bijbel heen één lijn zien, kunnen enkele teksten, die wat 
moeilijker te verstaan zijn, niet het tegendeel betekenen. De Bijbel laat ons duidelijk 
vrouwelijk en mannelijk leiderschap zien, zonder onderscheid. Laten we het daarom 
met overtuiging uitdragen, ons niet laten hinderen door traditie of cultuur, maar 
moedig toepassen in de gemeente, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 
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