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Gelezen 

 

Kampen denkt mee over m/v 

 

J.J. Schreuder 

 

De generale synode 2008 heeft aan de TU Kampen gevraagd om aan het gesprek over m/v in 

de kerk een bijdrage te leveren in de vorm van wetenschappelijke bezinning. Het boek van 

mevrouw Klinker-De Klerck, aio Nieuwe Testament aan ‘onze’ Theologische Universiteit, is 

het antwoord dat Kampen op dit verzoek geeft. 

 

Het is een studie geworden ‘op het snijvlak van exegese en hermeneutiek’. Het boek laat de 

ambtsleer buiten beschouwing. Het werkt niet toe naar een antwoord op de vraag of vrouwen het 

ambt van predikant of ouderling kunnen vervullen, maar wil licht laten schijnen op achterliggende 

problemen. Het boek beperkt zich tot een deel van het Nieuwe Testament: de apostolische 

instructie. Met speciale aandacht voor hermeneutische vragen en voor de motivering die in de 

onderzochte teksten te vinden is. 

 

Schriftgezag 

 

Het eerste hoofdstuk schetst gereformeerd denken over schriftgezag aan de hand van de 

Gereformeerde Dogmatiek van dr. H. Bavinck. We krijgen hier een mooi overzicht. Gods 

algemene openbaring in schepping, onderhouding en regering van de schepping biedt de context 

voor de bijzondere openbaring die wij vinden in de heilige Schrift. Einddoel van de openbaring is 

God zelf en zijn eer, ook in de herschepping van mensen die spiegel worden van Gods deugden. 

De inspiratie van de Schrift is organisch: God gebruikte mensen aan wie Hij zelf hun eigen 

vaardigheden had gegeven. De Schrift is 100% product van de Geest én werk van de schrijvers. 

Ook nu is de Schrift nog steeds adem van de Geest, levend Woord van God, waar mensen, 

bewogen door het inwendig getuigenis van de Geest, gelovig ‘ja’ op zeggen. 

Gods Woord is geschreven in een bepaalde tijd, taal en context, door specifieke mensen. Dat is 

het ‘particuliere’ aspect van deze openbaring. Toch wil God zijn openbaring universeel laten 

gelden. Dit dubbele is er in heel de Schrift. Bij toepassing van wat de Schrift zegt, moet de hele 

Schrift meeklinken, waarbij de voortgang van de heilsgeschiedenis in rekening wordt gebracht. 

 

Hermeneutisch proces 

 

Dit raakt de hermeneutische vraag hoe bijbelteksten die altijd op een bepaalde tijd en in een 

bepaald verband zijn gegeven, verbonden worden met onze (andere) context. Het is ook een 

spannende vraag: hoe brengen we onze bijzondere omstandigheden in rekening zonder af te doen 

aan het gezag van de Schrift? 

De schrijfster geeft in dit verband het een en ander door van wat docenten aan de TU, min of meer 

recent, hebben geschreven. Hieruit wordt duidelijk dat op alle praktische terreinen binnen de 

gereformeerde theologie de vraag klinkt hoe het schriftgezag in onze wisselende contexten 

functioneert. Mevrouw Klinker stelt dat er geen hermeneutisch stappenplan bestaat voor elke 

nieuwe situatie. Wel zijn er ‘parameters’, die elk op eigen wijze hun sturende rol spelen. De hele 

Schrift is sturend, norm. God zelf komt daarin naar ons toe. 

Maar hoe de Schrift werkt, wordt mede gestalte gegeven door de concrete context. De context 

beïnvloedt onze blikrichting bij het verstaan van de Schrift. Vanuit onze concrete situatie stellen 

wij vragen aan de tekst en gaat de tekst voor ons open. God is door zijn Geest bij ons in onze 

omstandigheden. Onze situatie is er altijd één binnen Gods schepping, waar Gods Geest werkt. De 

Geest leidt ons zoals wij onze plaats innemen in de gemeente. Hij leidt in het hermeneutische 

proces. De eigen context én het ‘tegenover’ van de Schrift moeten beide staande blijven. 
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Essentieel is dat we ons steeds aan Jezus Christus overgeven, persoonlijk en als lid in de 

gemeente. 

 

Het is onmogelijk om het tijdelijke en blijvende in de Schrift van elkaar te scheiden. De Schrift 

heeft universeel gezag in haar particulariteit. Voor het toepassen van het gezag in de Schrift is 

nodig dat we leven in overgave aan Jezus Christus en bidden om de leiding van de Geest, 

persoonlijk en als gemeente. We kunnen niet volstaan met een verwijzing naar Paulus’ beroep op 

de schepping of op onze veranderde context. 

 

Dit eerste hoofdstuk geeft een waardevolle oriëntatie. In kort bestek worden belangrijke 

hermeneutische aspecten in beeld gebracht. Belangrijk om hier op te merken, in verband met 

conclusies die later in het boek getrokken worden, is dat er ook essentiële hermeneutische vragen 

onbesproken blijven. Namelijk hoe de voortgang van de heilsgeschiedenis betekenis heeft voor 

het verstaan en het toepassen van de instructies die we in de Bijbel lezen. Wat is er veranderd 

door de komst van Christus? Waarom gelden sommige geboden van het Oude Testament nog wel 

voor ons, andere niet? En wat verandert er door het voortgaande werk van Gods Geest? Tilt de 

Heilige Geest ons nu mogelijk uit boven de teksten van het Nieuwe Testament (‘beyond the 

Bible’)? 

 

Apostolische instructies 

 

Het tweede hoofdstuk onderzoekt de apostolische instructies aan vrouwen, met speciale aandacht 

voor de motiveringen in hun onderlinge samenhang. Eerst krijgen we informatie over de sociale 

context: de familia in de Grieks-Romeinse cultuur en met name de plaats van de vrouw daarin. 

Het beeld dat geschetst wordt van de vrouw in die tijd, is niet eenduidig. De traditionele plaats 

van de vrouw was vooral in de huishouding en in het ontvangen en opvoeden van kinderen; de 

samenleving was overwegend patriarchaal. 

Maar er waren ook ontwikkelingen in de richting van meer vrijheden, een zekere emancipatie, 

vooral in de kring van welgestelde vrouwen. Onderschikking van de vrouw aan de man, zoals we 

Paulus daarover horen, had een natuurlijke plaats in de Romeinse samenleving, die gekenmerkt 

was door verticale ordening. Dat paste bij het stoïcijnse wereldbeeld. 

 

Het Nieuwe Testament voert de ordening van het maatschappelijke leven terug op de God van 

Israël. Hij vraagt onderschikking aan de overheden en zo ook onderschikking van de vrouw aan 

de man. 

 

Na deze inleiding worden teksten van het Nieuwe Testament onderzocht op de vraag hoe aan de 

man-vrouwverhouding vorm wordt gegeven, en waarom zó? Wat is in de motivatie de interne 

samenhang? De lezer krijgt een zorgvuldige uitleg van teksten van de apostelen Paulus en Petrus. 

Ik noem een paar punten die mij troffen. Bij de bespreking van 1 Korintiërs 11 viel me op dat 

Paulus kennelijk het gedrag van de Korintische vrouwen wil bijsturen en dat de passage ruimte 

geeft aan een hiërarchische interpretatie van de term ‘hoofd’. Bij de bespreking van de motivering 

viel me op dat de schrijfster vers 3 niet meer noemt, terwijl die positiebepaling me juist essentieel 

lijkt: ‘Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van 

Christus.’ 

 

Bij 1 Korintiërs 14 kwam ik een gedegen argument tegen, dat ervoor pleit dat het ‘zwijggebod’ 

voor de vrouw staat in het kader van instructie over kritische bespreking van de profetie: ‘Het 

spreken van de vrouwen lijkt immers een doel te hebben: zij willen onderricht ontvangen, iets 

leren (v. 35). Het actief profeteren op zich is geen vorm van onderricht ontvangen. Het is feitelijk 

doorgeven van een openbaring (v. 30). De kritische bespreking van het geprofeteerde echter, 

waarvan sprake is in vers 29, kan juist wel een leermoment inhouden.’ Jammer vind ik dat bij 
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Paulus’ verwijzing naar de wet hier niet in rekening is gebracht dat Paulus’ motivering in dezelfde 

sfeer gebeurt als in 1 Korintiërs 11 en dat de lezer van de brief dus bij ‘de wet’ als vanzelf kan 

denken aan wat drie hoofdstukken eerder expliciet uit Genesis werd aangevoerd. En dat gaat over 

scheppings(volg)orde. 

 

In Efeziërs 5 wordt binnen een algemene opdracht om elkaar te dienen van vrouwen gevraagd dat 

zij zich onderschikken aan hun eigen mannen. Weer blijkt dat de schrijfster zorgvuldig is in de 

uitleg van de tekst. Alleen dringt zij mijns inziens een dilemma op aan de tekst, als zij de vraag 

stelt of de parallel tussen de zorg van Christus voor de gemeente en die van de man voor zijn 

vrouw alleen illustratie is, of ook grond voor de instructie. Als Paulus schrijft dat de man zich als 

hoofd tegenover zijn vrouw liefdevol en zorgzaam behoort op te stellen zoals Christus dat doet 

jegens zijn gemeente, dan blijkt de parallel een verplichtend karakter te hebben. Dat impliceert 

een motivering: waarom moet de man zó als hoofd zorgen voor zijn vrouw? Om Christus’ 

liefdevolle zorg voor zijn kerk te weerspiegelen. 

 

Het is niet mogelijk om in dit verband in te gaan op de details bij de bespreking van de teksten. 

Het is de moeite waard om goed kennis te nemen van wat het boek ons hier voorhoudt. Er wordt 

zorgvuldige uitleg gegeven. 

 

Conclusies 

 

Tegen het eind van het boek wordt samengevat wat gevonden is. In de apostolische instructie voor 

vrouwen vormt meestal de huwelijksrelatie de achtergrond. Vrouwen dienen zich te 

onderschikken aan hun man, en mannen dienen hun vrouw lief te hebben en te respecteren. 

Onderschikking en liefhebben kunnen overigens ook hand in hand gaan. 

Spannend wordt het vooral, wanneer we lezen hoe de schrijfster de lijnen in de motivering bij 

elkaar ziet komen in een totaalplaatje. Hoe verhouden de motiveringen zich tot elkaar? Versterken 

ze elkaar? Is er een duidelijke samenhang? 

 

Bij dit onderdeel mis ik (weer) de voor de motivering fundamentele plaatsbepaling van 1 

Korintiërs 12:3: ‘Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het 

hoofd van Christus.’ Wat Paulus ‘eer’ of ‘schande’ noemt, hangt hiermee samen. 

En opnieuw loop ik ertegenaan, dat de analogie van de man-vrouwverhouding met die tussen 

Christus en zijn gemeente wordt gekwalificeerd als (slechts) analogie. Als het Gods bedoeling is, 

dat de man zijn vrouw liefheeft en verzorgt zoals Christus dat doet voor zijn gemeente, en de man 

zo gestalte geeft aan zijn verantwoordelijkheid als hoofd, dan is ook dit een reden, een motivering 

voor gedrag. 

 

Aan het eind van het boek gaat de schrijfster een verrassende wissel over. We lezen: ‘Op het 

eerste gezicht lijken deze verschillende motiveringen de gedachte aan onderschikking cumulatief 

te ondersteunen. Toch vertonen deze motiveringen een duidelijke samenhang.’ Er wordt hier een 

tegenstelling gemaakt. Blijkbaar wijzen de motiveringen allemaal eenzelfde kant uit, en 

versterken ze dus elkaar. Dat is een duidelijke samenhang. Waarom dan een tegenstelling 

(‘Toch’)? En waarom schrijft zij vervolgens: ‘Deze samenhang licht echter pas dan op wanneer 

men niet focust op de man-vrouwverhouding als zodanig, maar kijkt naar het ruimere concept van 

“onderschikking” binnen het huishouden en de Grieks-Romeinse samenleving’? 

Er wordt hier mijns inziens ten onrechte een tegenstelling geconstrueerd. Het zal vast zo geweest 

zijn dat de samenleving toen (in het algemeen gesproken) gewend was aan een verticale orde, 

waarbinnen ieder zich moest schikken in eigen positie. Maar het is een bewering zonder bewijs als 

wordt gesteld dat de samenhang van de motiveringen pas helder wordt door het in rekening 

brengen van de verhoudingen binnen de Grieks-Romeinse cultuur. 
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Er wordt ook onvoldoende rekening mee gehouden dat in het voorafgaande gekozen is voor een 

beperkt onderzoeksveld. Het boek doet alleen onderzoek naar de apostolische instructies en de 

daar gegeven motiveringen. Maar over de man-vrouwverhouding spreekt heel de Schrift, ook in 

passages die niet zijn opgetekend binnen de Grieks-Romeinse cultuur. Als we merken dat door de 

hele Schrift heen dezelfde motiveringen een rol spelen, dan lijkt me de stelling niet vol te houden 

en lijkt me dat aan de Grieks-Romeinse cultuur een te groot gewicht wordt gegeven. Als door 

verschillende culturen heen de boodschap in grote lijnen dezelfde blijkt, is de ‘inbreng’ van de 

cultuur voor de voorschriften blijkbaar van minder gewicht dan hier wordt voorgesteld. 

Ik houd hiertegenover graag vol dat het verbindende element in de motiveringen vooral gevonden 

wordt in de orde die God zelf aan ons heeft opgelegd, en die door Paulus kort wordt weergegeven 

in 1 Korintiërs 12:3. Dát is voor Paulus de diepe grond om iets wel of niet ‘passend’ te noemen. 

Daar begint hij mee. Dat is veel meer dan alleen ‘passend binnen de bestaande gebruiken’. 

 

Slotbeschouwing 

 

In de slotbeschouwing wordt de rustige, betogende schrijfstijl losgelaten en wordt er opeens nog 

al wat geponeerd zonder onderbouwing. Ik denk aan zinnen als: ‘Verwijzen naar wat passend was 

gegeven de bestaande gebruiken, woog voor Paulus misschien zwaarder dan een verwijzing naar 

Genesis.’ (Wat de vraag oproept: met welk recht wordt het ene motief hier – mogelijk – zwaarder 

geacht dan het andere?) 

Ik denk ook aan de zin: ‘De gedachte aan onderschikking bleek immers over de hele lijn centraal 

te staan.’ (Blijkens het verband is met ‘de hele lijn’ bedoeld: alle levenskringen. Terwijl de 

schrijfster het alleen heeft aangetoond voor het huwelijk en voor de samenkomsten van de kerk; 

de apostolische instructie gaat nergens over ‘vrouw in de samenleving in het algemeen’. De 

apostolische instructie valt niet samen met de toen heersende cultuur. Maar intussen constateert de 

schrijfster hier wel – te snel – dat het inconsequent is om kerkelijke ambten gesloten te houden 

voor de vrouw zonder dat dat gekoppeld wordt aan de hele maatschappelijke positie van de 

vrouw.) 

 

Zo roept het slot van dit boek tegenspraak op. Er worden in de slotbeschouwing meer conclusies 

getrokken dan waar de studie zelf in de grondige hoofdstukken 1 en 2 een onderbouwing voor 

geeft. 

De waarde van de bijdrage die ‘Kampen’ door deze studie levert aan het gesprek over m/v in de 

kerk, ligt mijns inziens vooral in die twee hoofdstukken. Daar ben ik mevrouw Myriam Klinker-

De Klerck dankbaar voor. Hoe met die gegevens moet worden omgegaan en wat ze betekenen 

voor ons vandaag – daarover zal het gesprek moeten doorgaan. En dan graag zoals de schrijfster 

dat ook wil: in verbondenheid met Jezus Christus, binnen het geheel van de gemeente, en met de 

bede dat de Heilige Geest ons wijs maakt. 

 

N.a.v.: drs. Myriam Klinker-De Klerck, 

Als vrouwen het Woord doen. Over schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de 

apostolische instructie aan vrouwen (TU-Bezinningsreeks deel 9), Vuurbaak, Barneveld, 2011, 

ISBN 978 90 5560 456 2, 149 pag., prijs € 16,90 


