
Kroniek  Joop Schreuder 
 

De hermeneutische visie van deputaten 
 

Het rapport vraagt aandacht voor het verschil tussen de context waarin eens de bijbelse 

geboden gegeven zijn en onze hedendaagse context. De betekenis van bijbelwoorden van 

tóen voor ons vandaag moeten we vinden door een voortdurend heen en weer bewegen 

tussen de verschillende contexten, waarbij de bijbeltekst het belangrijkst blijft en de 

Heilige Geest ons, samen met alle heiligen, gaandeweg leert om vast te stellen wat dit 

vandaag voor ons betekent. 

 

Om dit te kunnen doen, moet worden vastgesteld wat de oorspronkelijke context was, wat 

toen de bedoeling was van de bijbeltekst, wat nu de context is en hoe we nu aan de 

oorspronkelijke bedoeling in veranderde omstandigheden recht doen. 

In het rapport wordt vanuit deze visie besproken wat we vandaag moeten zeggen over de 

vraag of de ambten van diaken, ouderling en predikant ook door vrouwen kunnen worden 

vervuld. 

 

De oorspronkelijke context 

Hoe zien deputaten, deze visie toepassend op m/v-vragen, de oorspronkelijke context? 

Het valt op dat het rapport in dit verband eenzijdig focust op het onderwijs van Paulus. In het 

rapport wordt onderscheid gemaakt tussen de context waarin Paulus schreef en onze context 

vandaag. Een paar teksten uit de brieven van Paulus worden besproken. Maar daarmee 

trekken deputaten het beeld scheef. We hebben niet alleen te maken met de context van 

Paulus in de eerste eeuw. We vinden onderwijs over m/v-vragen in de hele Bijbel. 

Deputaten versmallen op ongeoorloofde manier ‘de oorspronkelijke context’. Want dat is de 

context van de hele Bijbel, die ontstaan is in verschillende tijden, culturen en taalgebieden. 

Door de tijden heen zal de relatie man-vrouw best verschillend ingevuld zijn, toch vinden we 

door de hele Bijbel heen de dubbele lijn van (1) gelijkwaardigheid van man en vrouw én (2) 

verschil in positie. 

Het gaat daarom niet aan om enkel de context waarin Paulus schreef, met de onze te 

contrasteren. De geschetste context is niet anders dan hoe deputaten die zien, versmald tot het 

onderwijs van Paulus. 

 

Het rapport geeft ook een versimpelde voorstelling van de context waarin Paulus schreef. Het 

spreekt over ‘de mediterrane cultuur ten tijde van het Nieuwe Testament’ (p. 18); de 

werkelijkheid moet veelvormig geweest zijn. Paulus werkte in een enorme regio, met 

ongetwijfeld grote plaatselijke verschillen én met het grote verschil tussen (christenen uit de) 

Joden en niet-Joden. Maar hij beroept zich op wat in de kerken algemeen aanvaard behoort te 

zijn. En hij beroept zich op het Oude Testament. De context van Paulus is ook die van 

hemzelf: als farizeeër, die door en door onderwezen is in de wet, de profeten en de 

geschriften. 

 

De oorspronkelijke bedoeling 

Hoe aanvechtbaar de visie van deputaten in de praktijk is, blijkt ook als zij gaan omschrijven 

waar het Paulus klaarblijkelijk vooral om ging. Het rapport haalt één motivering van Paulus 

naar voren en geeft die een onevenredig belang. Deputaten stellen: belangrijk motief voor 

Paulus, in zijn onderwijs over m/v, was dat de evangelieverkondiging niet onnodig gehinderd 

mag worden. Hij sloot zich voor een belangrijk deel aan bij de toenmalige cultuur. Willen wij 



het evangelie doorgang geven, dan moeten wij vandaag onnodige hindernissen wegnemen; 

dat kan betekenen dat we wat betreft m/v nu andere standpunten innemen dan toen. 

 

Deze redenering moeten we niet overnemen. 

a. Dat Paulus (in grote lijnen) aansloot bij de toenmalige cultuur, is ... 

 

------------ 

 

Thema  Pieter Boonstra 
 

Een nieuwe manier van bijbellezen 
 

Het meerderheidsrapport geeft het advies aan de generale synode om uit te spreken dat 

de visie dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, als 

schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld. Dit advies betekent een forse 

ommezwaai. Want tot nu toe is door ons als kerken telkens uitgesproken en geleerd dat 

vrouwen wel ten volle mogen functioneren in de gemeente, maar niet in het 

(regeer)ambt. 

 

De vraag is: hoe komt deze ommezwaai tot stand? Wat is de redenering? En kan dit voluit 

schriftuurlijk en gereformeerd genoemd worden? 

 

Manier van bijbellezen 

Voor een antwoord op deze vragen zoomen we in op de manier van bijbellezen die in het 

rapport wordt gepresenteerd. Deputaten geven aan dat Paulus in 1 Timoteüs 2:11-14 zegt dat 

‘vrouwen in de samenkomst van de gemeente geen onderricht mogen geven’. Zonder 

discussie is dit wat de tekst zegt (Paulus zegt het zelfs met ‘apostolisch gezag’, p. 14). Maar 

volgens deputaten zullen we deze tekst zo moeten lezen dat ‘zowel mannen als vrouwen in 

onze huidige westerse context op een gelijkwaardige manier betrokken mogen zijn bij de 

verspreiding van het evangelie in de kerk’ (p. 23). Oftewel, we zullen deze tekst van Paulus 

zo moeten lezen dat wat er letterlijk staat, nu zo niet meer geldt. 

En waarom dat zo kan, dat maken deputaten duidelijk op pagina 17. Het lezen van de Bijbel 

wordt daar voorgesteld als bestaande uit drie grootheden, namelijk de tekst, de lezer en de 

context. En dat in tweevoud. Eerst is er sprake van een ‘kleine driehoek’, daarna van een 

‘grote driehoek’. En dan gaat het met name om de rol van de context, nummertje 1 en 2, 

respectievelijk de context waarin de tekst is ontstaan en de context waarin de tekst nu wordt 

gelezen. Volgens de meerderheid van de deputaten was het in de context van Paulus zo dat de 

verspreiding van het evangelie belemmerd zou worden door vrouwen in het ambt toe te staan. 

In de context waarin wij nu leven, wordt die verspreiding belemmerd wanneer vrouwen niet 

in het ambt mogen, aldus de deputaten. De overeenkomst in beide contexten is: de 

verspreiding van het evangelie. Het verschil in context is de vraag wat die verspreiding wel of 

niet belemmert. Gezien de overeenkomst in context van de verspreiding van het evangelie kan 

het verschil in context zodanig gehonoreerd worden dat de tekst zoals die door Paulus is 

opgetekend, nu een andere concretisering kan krijgen. 

 

Horizonversmelting 

De manier van bijbellezen die deputaten voorstaan, waarbij overeenkomsten en verschillen in 

de context centraal staan, heeft veel weg van de theorie die door Hans-Georg Gadamer, een 

filosoof in de vorige eeuw, is geïntroduceerd. Bekendheid met zijn opvattingen en vooral met 

de kritiek die daarop gekomen is, kan ons helpen zien hoe riskant de weg is die deputaten ... 


