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1. Tot in onze wortels

Waarom is M/V ambt  zo'n heikel punt binnen onze GKv?
Het gaat om de verhouding waarin vrouwen en mannen samenleven 
in de kerk. Dat raakt ons lichamelijk en geestelijk tot in onze wortels. 
De wortels van wie we zijn in relatie tot anderen. De wortels van ons 
vertrouwen in hoe we de Bijbel begrijpen. Wat er aan het veranderen 
is vraagt om een nieuw verhaal om samen in te kunnen wonen. Een 
Bijbels verhaal dat veranderde verhoudingen legitimeert en 
duurzaam beveiligt.
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2. Bijbels verhaal

Over welk Bijbels verhaal gaat het?
Het verhaal van het begin. Genesis vertelt het ons in twee versies. 
Genesis 1,1 - 2,4 en 2,4 - 4, 26. Beide verdiepen wederzijds elkaars 
betekenis en onthullen hun geheim in het huwelijk van Christus met 
zijn gemeente.
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3. De ene God in meer personen

Hoe begint het?

Terwijl God op de 6e dag doorgaat met scheppen denkt hij hardop na: 
'Laat ons mensen maken'. God is dus met meer. Met hoeveel vertelt 
Genesis niet. Dat blijkt later als God zich onder het Nieuwe Verbond 
voorstelt. God is Vader en Zoon en Heilige Geest, één God in drie 
personen. Zij willen samen iets bijzonders scheppen en delen dat met 
elkaar.
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4. God is liefde

Hoe is hun onderlinge relatie?
Ze houden van elkaar. Dat vertelt Jezus. Vader en hij zijn één van voor 
de schepping van alle dingen. Ook de Geest gaat van vóór onze 
geschapen tijd van hen beiden uit en deelt in de goddelijk liefde 
tussen hen.
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5. Samen in hun eigen selfie

Waarover denken die drie op de 6e dag hardop na en wat doen ze ?

Ze willen mensen maken om van te houden en om in hun relatie met 
die mensen en relaties tussen die mensen hun eigen liefde uit te 
beelden. In mensen een selfie van hun drieën maken. Vader, Zoon en 
Geest scheppen ons uit liefde en maken mensen samen vruchtbaar 
voor nieuwe mensen.
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6. Zegen voor MV in leven naar meer

Als God de mensen voor dat doel schiep, wat is dan de meerwaarde 
dat hij ze ook nog zijn uitgesproken zegen gaf??

Gods verlangen naar mensen weerspiegelt zich in vruchtbaarheid van 
mensen. Daarvoor geeft hij bij de start zijn zegen mee. Deze 
mondelinge belofte verwekt hetzelfde verlangen. Door dit woord 
schept Gods Geest mannen met vrouwen tot gezinnen, letterlijk en 
figuurlijk. Kinderen, medemensen, leerlingen, volgelingen, singles en 
partners in nieuwe generaties groeien onder Gods leiding uit tot een 
in de tijd uitvloeiende samenleving. 
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7. Man Vrouw Nieuwe Schepping

Hoe is dit begin bepalend voor christenen vandaag?

In Christus zijn wij een nieuwe schepping, zegt Paulus. Vanaf zijn 
opstanding schept Jezus door Woord en Geest nieuwe generaties. 
Jezus belooft in zijn laatste zegen geestelijke voortplanting en groei. 
De ontaarde waardeverschillen tussen mensen in culturen en religies 
verdampen. In Jezus mogen we als mannen en vrouwen houden van 
mensen op alle niveaus en in alle verbanden, binnen en buiten het 
huwelijk. In gemeenschap van liefde verschijnt opnieuw het beeld 
van God. Door Jezus-in-ons zien Vader, Zoon en Geest zichzelf weer 
terug. 
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8. Mens en mensin in passie

Hoe vult het tweede verhaal het eerste aan?

God denkt opnieuw hardop na in henzelf. In hun bedenkend 
scheppen gaan ze anders te werk dan bij de dieren. Hij laat in de 
mannelijke mens verlangen groeien naar een vrouwelijke partner om 
samen vruchtbaar te worden. Gods geest schept verwondering en 
passie als de eerste twee mensen aan elkaar verschijnen, elkaar 
ontvangen en aanvaarden in liefde en dank, zonder enige 
terughoudendheid.
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9. Beeldvervorming en herstel

Waarin verschilt deze uitleg van het beeld van God van vroegere versies?

Als je God in enkelvoud leest, denk je bij beeld ook enkelvoudig. Gods 
afbeelding, de mens, wordt dan boven de andere schepselen gedacht als 
denker,  met een geest, met creativiteit, met macht. Vanuit die ene mens 
moet vervolgens de relatie naar meer mensen worden gedacht. 
De uitleg wordt anders als we serieus nemen dat God zichzelf van in het 
begin laat kennen in hun meervoud van liefde voor elkaar. Dan gaan we 
ook in onze eigen liefdesrelaties Gods afbeelding herkennen en die zelf 
creatief  en duurzaam vorm geven.
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10. Beeld van ambt als beheersing

Het beeld van God werd vroeger toch vaak gezien als ambt van 
Koning en Rentmeester?

God geeft de mensen wat te doen, zoals hij zelf ook aan het werk is 
en blijft. Dat zijn taken die God meegeeft. Je kunt dat functies (of in 
oud Nederlands ambten / ambachten) noemen zoals onderkoning uit 
naam van God, rentmeester op gezag van God. Vergeet ook niet 
tuinier, wat al minder beheersend klinkt en meer verzorgend is. Bij al 
dat soort functies gaat het om taakuitoefening.
Het bestaan zelf als beeld gaat aan elke taak vooraf. We zijn niet ons 
werk. We zijn wie we zijn omdat God ons opneemt in hun gezin.
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11. Catechismus over beeldende liefde

Hoe heeft de Heidelbergse Catechismus het beeld van God uitgelegd?

De catechismus noemt als eerste kenmerk dat de mens bedoeld is om 
God te kennen en hem lief te hebben en eeuwig samen te leven in 
aanbidding. De catechismus past in zijn uitleg de oudchristelijke 
methode toe om vanuit de openbaring in het Nieuwe de schaduwen 
van het Oude op te helderen. Liefde terug spiegelen naar God is dus 
ook volgens onze catechismus het kerndoel van ons bestaan. 
Glorie aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Zoals het 
was in beginne, zo zal het zijn en eeuwig blijven. Amen
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12. Vloek ontkracht
Is door de zonde en Gods vloek het beeld niet kapot gegaan?
Van zijn kant houdt God nog altijd vast aan de originele bestemming 
van elk mens en alle mensen om hun goddelijke liefde menselijk af te 
beelden. Daar blijft hij ons mensen op aanspreken. Hij werkt intussen 
aan herstel.
Na de vernietigende inslag van kwaad, schuld, vloek en dood mogen 
de eerste twee mensen opnieuw vruchtbaar zijn. Genade herstelt de 
schepping. Met zijn Vader heeft Jezus door de Geest de overmacht 
van het kwaad ontkracht. Zij zijn gedrieën aan een nieuwe schepping 
begonnen. Door geloof in Christus, door zijn Woord en Geest in die 
nieuwe schepping geboren, bewegen wij mee. 
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13. Eerste en dus?
Wat voor waarde heeft het voor de man dat hij als eerste geschapen werd?

Ontdekken dat hij niks waard is zonder vrouw. Als we de mens als kroon op 
Gods schepping mogen zien, en de laatste 7e dag als Gods viering, dan is 
de vrouw de vervolmaking van Gods schepping. Door haar kunnen twee 
mensen meer worden. Als de mens zichzelf allereerst en voornamelijk als 
man definieert krijg je ontaarding, zoals de man in stoere eenzaamheid, of 
mannen in afgesloten groepen, die feminisering als dreiging beleven. 
Behoefte aan de vrouw blijft, maar gaat ondergronds. Dat is herkenbaar 
o.a. in de verering van vrouwengodinnen, of van de maagd Maria. Ook in 
ontaard gedrag van controle over vrouwen willen en ze voor zichzelf 
beschikbaar houden. Overheersing van hem en onderdanigheid van haar is 
effect van kwaad en vloek. Wat God betreft mag de man vooral de eerste 
blijven in erkenning dat hij zijn vrouw (zijn partner) nodig heeft om samen 
het leven en samenleven aan te kunnen, in huwelijk, gezin, maatschappij 
en in het kerkgezin.
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14. God wil huwelijk voor zijn Zoon

Waarom wil Jezus graag trouwen?

Na het eerste liefdeslied is het prachtig dat het laatste geluksbeeld 
van de Bijbel de bruiloft is. Voor zijn volk ziet God zich graag als de 
man die haar getrouwd heeft. Dat brengt Vader in zijn Zoon Jezus tot 
vervulling door de Bruiloft voor de Eeuwigheid. Jezus was hier op 
aarde niet getrouwd, maar hij kent wel het verlangen. Hij leeft in en 
viert diepe vriendschap met zijn leerlingen. Hij is daarin voor ons 
Gods overtuigend bewijs dat zij eeuwig van ons willen houden.
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15. Onthulling mysterie 

Wat hebben wij met die Bruiloft?

Paulus ziet een dieper geheim in de man-vrouw relatie. Hij betrekt 
het op Christus-gemeente. In ons samenleven als christenvrouwen en 
- mannen ligt dus een mysterie dat meer en meer onthuld wordt 
naarmate we door Gods liefde elkaar dienen.  Als Bruid 
(vrouwfiguur!) leven we, vrouwen en mannen (!) in verlangen toe 
naar de bruiloft met onze man, maker, redder, vriend en partner. Dat 
vraagt niet alleen van vrouwen maar ook van mannen, getrouwd of 
niet, overgave aan Christus in liefde en afhankelijk vertrouwen.



07-03-2018

Peter H. van der Laan 17

16. Mysterie in Viering in Avondmaal
Wat beleven we daarvan in het Avondmaal?

Onze catechismus pakt het liefdeslied van Mens op. Hij wordt wakker 
en zingt 'Eindelijk een mens, net als ik! Ze is mijn eigen vlees en 
bloed, want ze is gemaakt uit een deel van mij.’ Hij beleeft diepe 
eenheid geschapen in tweeheid. Eén en tegelijk anders.
De oude tekst ‘vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente’ bewaart 
iets meer van het dichterlijk karakter. Het is die toon die onze 
catechismus treft om het mysterie van het avondmaal aan te geven. 
Christus Jezus geeft ons in zijn gebaren met brood en wijn levensecht 
zichzelf. Door zijn Geest. Hij is één en blijft tegelijk daarom voor altijd 
de ander in onze diepste ervaring van onvoorwaardelijke intimiteit.
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17. Gods gezin als huis om te wonen

Waarom zijn christenen broers en zussen voor elkaar?

Door Christus, als Gods eerst- en eniggeboren zoon, zijn wij 
aangenomen kinderen. Jezus ziet ons als zijn broers en zussen. 
Onderweg naar de grote bruiloft verbindt de Geest van Jezus ons aan 
elkaar in het gezin van God. Krachten van de eerste schepping en van 
Jezus’ opstanding werken door de Geest van Jezus vernieuwend in de 
gemeente. Vergelijkbaar met gezinnen en families werken in de 
gemeente diepe krachten van loyaliteit, verplichting, nalatenschap, 
overgave en zorg. 
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18. Liefdevolle zorg en verstikkende 
bemoeizorg. 
Als zorg voor elkaar kernwaarde is in de kerk, hoe gezond en 
ongezond kan dat zijn?

Ons christelijk samenleven wordt - net als in families - vaak 
onherkenbaar vervormd door ontaarding van zorg die verstikkend 
bemoeizuchtig is en opdringerig alle vrijheid wegneemt en 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid doodt. Net als in gezinnen 
hebben we in de kerk elkaar als mannen en vrouwen, gehuwd of niet, 
nodig voor gelijkwaardige behandeling van elkaar en de andere 
kinderen, juist door niet gelijk aan elkaar te zijn. Door liefde die recht 
doet, vrede maakt en vreugde schept.
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19. Aanvullende zorg
Wat betekent gelijkwaardig maar niet gelijk?

Mannelijke en vrouwelijke eigenschappen en vaardigheden. Vader is 
gelijkwaardig met moeder, maar gelukkig niet aan haar gelijk. Hij 
verwekt en zij ontvangt en baart, waarop hij aanvaardt. Moeders 
hebben andere relaties met kinderen dan vaders. Anders met 
dochters dan met zonen. Op die manier vullen ouders elkaar aan in 
zorg. In het Godsgezin zijn vrouwen gelijkwaardig met mannen, maar 
in hun manier van zorgen anders. Kinderen hebben beide nodig. Elke 
nieuwe generatie, die Gods Geest tot eeuwig leven verwekt, heeft 
ouderlijke zorg nodig om te groeien. Zoals Paulus zichzelf als vader en 
moeder ziet voor de pasgeboren christenen in Thessaloniki. 
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20. Zorgen door de Geest

Maar gezin en kerkgezin zijn toch ook diep verschillend?

Jezus heeft zich bevrijd van claimende aanspraken door zijn eigen 
familie. “Ieder die de wil van God doet is mijn broeder en zuster en 
moeder” zei hij. “Dat snap je pas” gaf onze Heer aan Nicodemus mee 
“als je van bovenuit geboren bent”. Juist daarom en alleen daarom, 
door die nieuwe geboorte, kunnen we door de Geest van Jezus van 
elkaar houden, relaties aangaan, zorg en geborgenheid geven, elkaar 
uitdagen, fantaseren en dromen. Gewoon opnieuw samen mensen 
zijn.  
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21. Mannen en gezag
Hoe moet de man gezag uitoefenen over zijn vrouw?
Dat moet een man helemaal niet. Hij hoeft het dus ook niet. Gezag 
heeft een man niet over zijn vrouw. Hij moet zich losmaken van zijn 
ouders en zich verbinden aan zijn vrouw. Hij moet samen met de 
moeder van zijn kinderen als vader verantwoordelijkheid nemen voor 
de verzorging, de opvoeding en veiligheid van hun kinderen. Daarin 
bestaat  de uitoefening van hun gezamenlijk gezag.
Voor vrouwen gaat het dus niet om onderdanigheid als een vorm van 
onderwerping. Wat mannen van vrouwen nodig hebben is liefdevol 
respect. Hem niet onderuit halen met scherpe tong. Wel als Christus 
corrigeren in onvoorwaardelijke aanvaarding. En hem helpen man te 
zijn. Daarin bestaat haar roeping om zich te schikken naar haar man.
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22. Hoofd verzorgt lichaam om mooi te zijn
Maar de man heet toch hoofd van zijn vrouw?
Klopt. Maar hoofd betekent nog niet automatisch de baas met gezag. 
In 1 Kor 11 zet Paulus een rangorde neer, van Vader, Christus, man, vrouw. In de 
uitwerking gaat het hem niet om gehoorzaamheid, maar om versiering en verering. 
Zoals Vader zich gestreeld voelt door de schoonheid van Christus, zo de man door de 
kwaliteiten van zijn vrouw. Hij mag gelukkig zijn met haar.
In Efeziërs 5 gaat het voor de vrouwen niet om gezag (foute vertaling NBV vanuit 
vooroordeel), maar om zich geven aan elkaar en dus aanpassen aan. Paulus zegt niet 
dat de mannen met gezag leiding moeten geven, maar moeten doen waar een hoofd 
op het lichaam voor geschapen is: in zorgende liefde tot het uiterste willen gaan.
Mannen worden in beide teksten aangesproken op zorgen voor hun vrouwen als 
heerlijke verrijking van hun leven. Kwestie van omdenken, niet vanuit geforceerde 
onderwerping van vrouwen maar neuriën van het oudste liefdeslied.
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23. Mannen sterk in liefde
Wat moeten mannen dan?
Ze moeten van hun vrouw houden, zoals Christus van hen houdt. In 
haar en voor haar zoeken wat Christus voor de gemeente zoekt: 
onberispelijke reinheid. Dus haar niet kleineren, verachten, 
bekritiseren, maar vergeven, aanvaarden, geborgenheid geven. Daar 
is veel kracht voor nodig. Maar negeren, misbruiken, 
gehoorzaamheid,  onderwerping en opoffering eisen, kost ons 
oudemannenmensen geen moeite.
De grondregel van de schepping is dat de man zich losmaakt van zijn 
ouders en zich hecht aan vrouw. Daarin mogen christenmannen sterk 
worden. Getrouwd en ongetrouwd mogen ze zich hechten aan wie 
hen het naast staan, tot duurzame relaties van liefde en trouw.
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24. Vrouwen en gezag

Mogen vrouwen gezag uitoefenen en kunnen ze dat ook?
Of ze het kunnen is voor de Bijbel is geen vraag. Er zijn meerdere 
voorbeelden van koninginnen en vrouwen op vooraanstaande en 
gezaghebbende posities. Ook voorbeelden van gewone vrouwen die 
op crisismomenten leiding geven aan hun man, broers en of andere 
mannen. Dat wordt ook van hen geaccepteerd. Zeker als moeders en 
opvoeders en verzorgers. Mozes schrijft dat zelfs voor in Leviticus 19.
Niet voor niks hebben juist twee vrouwen bij hun eerste kind 
gezongen van Gods omkering van machtsverhoudingen terwijl ze 
verlangden naar nieuwe relaties in liefde. Jezus’ moeder was één van 
hen.
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25. Vrouwen in de leiding

Mogen vrouwen leiding geven?

Ja, ze hebben net zo goed als mannen gaven van profeteren, bijstand 
verlenen, onderwijzen, troosten, weggeven, en leiding geven. Als 
Paulus dat beschrijft in zijn brief aan de Romeinen (hfst. 12) heeft hij 
daarmee iedereen, mannen en vrouwen, op het oog. 'Heb elkaar lief 
als broeders en zusters’. Liefhebben blijft, de uitvoering mag 
verschillen.



07-03-2018

Peter H. van der Laan 27

26. Broeders zijn brusters

In de Bijbel worden toch vaak alleen de broeders aangesproken?

De Statenvertaling geeft vaak letterlijk de Griekse tekst weer door 
een Nederlands woord. Nieuwere vertalingen geven eerder de 
betekenis weer in onze eigen taal. Als Paulus en anderen de 
gemeente aanspreken met 'broeders' dan zijn daar - in de meeste 
gevallen - alle gemeenteleden inclusief de vrouwen mee bedoeld. 
Tenzij het duidelijk alleen om mannen gaat.
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27. Uitleg Bijbel
Wordt op deze manier de Bijbel niet uitgelegd zoals wijzelf graag 
willen?
De tekst van de Bijbel verandert niet. 1 Korintiërs 7, bijvoorbeeld, 
geeft een advies voor 'een man en zijn maagd’. Woord-voor-woord 
volgens de Statenvertaling van 1637. Niks mis mee. 
Ons begrijpen van de Bijbel verandert wel. In 1951 werd ‘de man en 
zijn maagd’ tot 'vader en zijn ongehuwde dochter'. In 2004 is dat 'man 
en zijn verloofde' geworden. In die manier van vertalen spreekt ons 
cultureel verstaan. Zowel in 1637 als vandaag. Ook niks mis mee.
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28. Priesters ook alleen mannen
Maar God gebruikte in het Oude Verbond toch alleen mannen om 
priesters voor hem te zijn?
Bij de Sinaï begroette God zijn volk als een priester-koninkrijk. Pas bij 
de doorstart na de ellende met het gouden kalf werden alleen Aaron 
en zijn zonen tot priester gezalfd en alleen Levieten voor hulpdiensten 
aangesteld.
In het Nieuwe Verbond is heel de kerk met al haar leden weer een 
koninkrijk van priesters, zegt Petrus in zijn eerst bewaarde brief. Jezus 
was zelf geen Levitisch priester, maar uniek en eeuwig naar het model 
van Melchizedek. Alle doelstellingen van priesterschap zijn in hem 
werkelijkheid geworden. Hij vult ons met zichzelf tot priesteressen en 
priesters. Het kerklied van Openbaring 5 “ons gemaakt tot koningen 
en priesters” zingen vrouwen met mannen mee!
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29. 12 apostelen mannen

Jezus maakte toch alleen mannen tot apostel?

Jezus koos de 12 uit om met hem te zijn. Dag en nacht in zijn 
gezelschap. Natuurlijk pasten daar destijds geen vrouwen tussen. De 
Heer maakte zijn eigen originele keuzes, maar hield het voor zijn 
leerlingen wel veilig. Enkele rijke vrouwen in hun gevolg dienden het 
gezelschap op afstand met levensonderhoud. Ook in de lijdensweek 
en met de opstanding werden vrouwen door Jezus naar de mannen 
gestuurd (‘apostelen’!) om getuigen te zijn van zijn leven.
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30. 2000 jaar traditie
Wordt er een met ‘vrouw-in-ambt’ niet een breuk gemaakt met 2000 
jaar kerkgeschiedenis?
In de kerkgeschiedenis duikt telkens de neiging op om de klok terug 
te draaien naar de tijd van het Oude Verbond. De verering van God 
kreeg ooit vorm door heilige handelingen van heilige mannen op 
heilige plaatsen en op heilige tijden. In de vroege kerk werden ook de 
‘ambten’ al snel bijzonder heilig. Daar heeft de Romana Catholica zich 
altijd sterk mee willen maken. Ze heeft haar paus met de clerus op 
traditie gestoeld. In de Reformatie werd het priesterschap voor alle 
gelovigen hersteld. Die reformatie blijft doorgaan. Daartegen is 
traditie geen argument. Broeders en zusters worden door Woord en 
Geest aangesproken om zich niet aan eeuwenoude voorvaderlijke 
tradities te hechten maar zich opnieuw aan elkaar te geven.
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30. De zwijgteksten 
Wat is de betekenis van de zogenaamde 'zwijgteksten' voor onze 
verhoudingen?

Het gaat om 1 Korintiërs 11 en 14 en 1 Timoteüs 2.  Wat Paulus 
schrijft over het gewenste gedrag van vrouwen ligt in de lijn van zijn 
kijk op het huwelijk. Hij benoemt ook telkens die 
huwelijksverhouding. Hij wil getrouwde vrouwen en mannen ervoor 
bewaren dat ze zich publiek voor elkaar moeten schamen. Hij is er in 
de Geest van de Heer op uit dat vrouwen zonder vlek of rimpel voor 
God verschijnen. Hij zoekt dus hun zuivere toewijding. Geen 
beperking door onderwerping. Hij geeft dat heel concreet aan in 
gedrag dat voor die tijd begrijpelijk is.
Paulus geeft ons christenen vertrouwen mee dat we fijngevoeligheid 
ontwikkelen hoe we in onze tijd recht doet aan elkaar. 
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32. 1 Korintiërs 11, 6
Geen grensoverschrijdend gedrag
Waarom heeft Paulus het over hoofdbedekking?
Wat Paulus schrijft over haardracht is door afstand in tijd en cultuur 
lastig te begrijpen. Paulus houdt sterk rekening met wat destijds als 
schande wordt gezien en dat was voor Joden nog weer anders dan 
voor Romeinen. Duidelijk blijkt wel dat door schandelijk gedrag een 
grens wordt overschreden, zowel voor de vrouw als voor haar man. 
Vanuit de oude schepping motiveert Paulus tot nieuw gedrag dat in 
de gemeente zichtbaar wordt in respectvolle relaties. Hij bevestigt dat 
getrouwde mannen hun partners naar Gods bedoeling als de mooiste 
behandelen. Deze grondgedachte blijft voor ons. De uitwerking mag 
voor onze cultuur anders zijn. Dat is een opgave voor vrouwen en hun 
eventuele partners.
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33. 1 Korintiërs  14, 34
Bescheiden gedrag
Vrouwen bidden en profeteren, maar moeten tegelijk zwijgen?
Eerder in de brief blijkt dat vrouwen openlijk kunnen bidden en 
profeteren, mits binnen de grenzen van wat als fatsoenlijk gezien 
wordt. Bij het zwijgen kijkt Paulus speciaal naar getrouwde vrouwen. 
Ze kunnen thuis uitleg vragen van profetie. Paulus wil voorkomen dat 
huwelijkspartners in het publiek in ongewenste verstandhoudingen 
terecht komen. Door overheersing, onbegrip, afgang, schaamte, 
vernedering. Hij wil zowel de eer van de getrouwde vrouw als die van 
de man bewaren. Die bedoeling vraagt ook van ons goede invulling, 
zowel voor de mannen naar de vrouwen als andersom. 
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34. 1 Timoteüs 2 
Niet mannelijke dominantie overnemen
Mogen vrouwen niks zeggen in de kerkdienst?
Paulus bevestigt hier hoe hij de goede verhoudingen tussen 
huwelijkspartners wil beschermen. Hij is bang voor dominant gedrag 
van vrouwen, dat verkeerd begrepen zou worden. Hij onderbouwt dat 
met een verwijzing naar het Genesis verhaal, bij wijze van illustratie.  
Iets dergelijks doet Petrus met verwijzing naar Sara bij Abram. Petrus 
schrijft niet voor dat vrouwen hun man moeten aanspreken met 
‘Mijnheer’. Net zo min wil Paulus elke vrouw belasten met de schuld 
van Eva. Hij wil dominant gedrag van vrouwen voorkomen en helpt 
zowel de mannen als de vrouwen met de vergelijking over wat er bij 
de boom gebeurde. ‘Op elke plaats’, zegt hij erbij. Dat is dus meer dan 
alleen in kerkdiensten, zowel in het publiek als thuis. 



07-03-2018

Peter H. van der Laan 36

35. Paulus’ gebod niet houden?
Is het niet bedenkelijk om als Bijbelgetrouwe christenen op deze manier de 
cultuur als filter te gebruiken voor uitleg en toepassing?
Spannend zal het blijven. Want we doen dit ook al 2000 jaar. Elke generatie 
in de kerk maakt opnieuw keuzes. Door aansluiting bij of door verandering 
van de overlevering. De eigen cultuur is daarin mee bepalend.
De 'heilige kus’, bijvoorbeeld, brengen we niet meer in praktijk, zelfs een 
hand geven is ons in Nederland al vaak teveel. Begroetingsgedrag uit 
andere culturen nemen sommigen spontaan over en anderen blijven liever 
gereserveerd. Hoe kunnen we geestelijke verbondenheid lichamelijk 
passend vorm geven? Dat vraagt nieuw gedrag van mannen en vrouwen in 
de kerk.
De briefschrijvers aan de gemeenten geven geen nieuw samenstel van 
gedrag dat door God geboden wordt. Zoals Paulus het meermalen zegt: 
‘bedenk wat goed is, doe wat voor mensen aangenaam is, richt je op wat 
deugd heet en lof verdient’. Daarmee krijgen wij van de Geest van Jezus 
vertrouwen mee. Zelf keuzes maken voor onderling gedrag. Waar liefde 
woont en vergeving, barmhartigheid enz., daar wil Christus zijn beeld laten 
zien.
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36. Cultuur bepaald

Krijgt op deze manier het volgen van de cultuur niet meer gewicht dan 
gehoorzaamheid aan de Schrift?
De exclusief leidende positie van mannen heeft een eigen plaats gehad 
inde vorming van onze eigen cultuur. Kinderarbeid ook. En slavernij. 
Evengoed de onmondigheid van vrouwen. Polygamie en 
vrouwenbesnijdenis verdragen wij niet. Kan het zijn dat wij een blinde vlek 
hebben voor onze eigen gebreken? We moeten onszelf telkens weer 
opnieuw ontdekken in wie Vader, Zoon en Geest voor ons willen zijn.
De traditionele uitleg werd beïnvloed  door de culturele mannen 
dominantie. De moderne ruimte voor vrouwelijk partnerschap is ook iets 
van onze westerse cultuur. Net als ontwikkelingen in wetenschap en 
techniek mogen we er dankbaar voor en er tegelijk ook kritisch op zijn. 
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37. Feminisering en vrouwenemancipatie
Loopt de kerk slaafs achter maatschappelijke ontwikkelingen aan?

Als trends in de samenleving zich door houding en gedrag 
vervreemden van toewijding aan God, is het goed dat christenen 
bezorgd zijn om daarin mee te gaan. Het kan echter ook zijn dat we 
wantrouwend blind zijn voor ons eigen aangepast gedrag dat we van 
vroegere generaties meekregen. Elke generatie, en juist in de kerk, 
krijgt als het ware God op bezoek die ons aanspreekt om ons van 
kwaad gedrag te bekeren tot vernieuwde vrijheid. Wat er in de 
maatschappij gebeurt kan ons daarbij helpen. Met een zwijgplicht 
voor vrouwen in kerkdiensten en kerkenraden maken we ons te 
schande. Het is ongeloofwaardig voor de jongere generatie. Verkeerd 
beroep op de Bijbel om achterhaald gedrag te verdedigen blokkeert 
vrije toegang tot Gods Woord.
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38. Kerk als beeld van God

Wat houdt Gods aanspraak voor ons nu in?

Oog krijgen voor de trends dat we de inzet van vrouwen veel meer 
mogen waarderen en integreren.  
Ons bekeren van kerkelijk gedrag waardoor we mannen laten 
domineren en vrouwen onderwaarderen.
Kiezen voor nieuwe wegen om tot vernieuwde zorg voor elkaar te 
komen.
Daarbij mag leidend zijn hoe we in onze zorg Gods liefde 
weerspiegelen.
Daar worden we gelukkig van.
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39. Man vrouw in de zorg
Wat dan wel?
Onze Heer gebruikt graag beelden van verzorgende taken, zoals die van 
huismeester, herder, vader. De ongetrouwde Paulus ziet zich als vader en 
moeder. Wij doen er goed aan om van kerkjargon af te stappen en in goed 
Nederlands te zeggen waar het in onze zorg om gaat. Door ons Kerklatijn 
en oud Nederlands geven we zelf een schijnbare meerwaarde aan 
kerkelijke termen, zoals ‘classis’, ‘synode’, ‘dominee’, ‘catechismus’ 
‘pastoraat’ en ‘diaconaat’, ‘ambtsdrager’, ‘omzien naar’ en ‘dienstbetoon’ 
enz. Gebruik van gewone taal kan helpen de echte waarde van omgang in 
de kerk te herontdekken.
De eerste mens gaf namen. Niet om daardoor de dieren en zijn vrouw te 
beheersen, maar om in het noemen van een naam de relatie met hen aan 
te gaan en te beleven. Waar je een naam aan geeft, is waar je om geeft. Als 
we er opnieuw aan wennen om Jezus’ geestelijke zorg in uitvoering te zien, 
komen we vanzelf op nieuwe benamingen. 



07-03-2018

Peter H. van der Laan 41

40. Van taken naar uitvoerders 
Hoe kan dat eruit zien? 
Eerst de taken zien en dan de uitvoerders benoemen.
De eerste taken voor de christelijke gemeente zijn luisteren naar wat 
God zegt en hoe wij antwoorden, bidden, zingen, zowel persoonlijk 
als gezamenlijk. Verder vieren, bewonderen (van God), onderwijzen, 
begeleiden, daadwerkelijk helpen, samen spelen, uitdelen, beheren, 
besturen, troosten, bezoeken, omkijken naar, samenleven, geloof 
uitbeelden in kunst van muziek, taal, drama en beeld.
In al die activiteiten hebben alle leden, zowel de vrouwen als de 
mannen, hun eigen mogelijkheden en vaardigheden. Zorg geven en 
zorg ontvangen. Gods Geest, die van de Zoon en de Vader uitgaat, 
maakt gebruik van ons samenspel om zich te spiegelen.
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Slotscène : Kerkgezin = 
koninklijk juichen van geluk

Dus : 

• Het Bijbels Verhaal om in te wonen:
• God in drieën schept zijn eigen 

spiegelbeeld van liefde in man – vrouw –
meer mensen

• God laat man en vrouw elkaar 
ontdekken en voorspel maken op de 
mooiste bruiloft

• De teksten van Paulus omdenken. Niet 
meer over gezag en onderwerping en 
gehoorzaam zwijgen. Maar als erkenning 
en elkaar stimuleren en verrijken.

• Geen drogredenen van culture traditie 
van mannendominantie en verdenking 
moderne ontwikkelingen.

• In zorg voor elkaar en voor de nieuwe 
generatie van opnieuw geborenen groeit 
de kerk uit tot juichend koninkrijk.

• Ouderwets Kerklatijn afleren en in 
gewoon Nederlands vele vormen van 
zorgverlening benoemen.
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Toegift : advies overgangstijd
Hoe moet dat met de Kerkorde? En daarbij de rechtsveiligheid?
Voorlopig de tekst gewoon laten zoals die nu is en de uitvoerders van 
de diverse taken onderbrengen bij de bestaande drie kerkelijke 
ambten. Tegelijk een aanzet geven tot vernieuwing van de KO. 
De KO is er om elkaar bij de zorg te beschermen, zowel bij de 
aanstelling als de doelstelling en de instelling, zoals Jezus ons de les 
leert van de huismeester in Mattheus 24. 
Recht volgt het leven. Dus eerst de nieuwe uitvoering van de zorg 
laten groeien en dan bepalen wat zinnig lijkt om in regelgeving te 
ordenen, intussen beschermd door de bestaande regels.


