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J.W. van der Jagt 

 

Hermeneutische overeenstemming 
 

In de relatie tussen de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken 

speelt de hermeneutiek een grote rol. Dat is het geval sinds in de NGK het rapport 

Vrouwelijke ouderlingen en predikant? (VOP) verscheen. Vanuit de GK werd destijds 

kritiek geleverd op de hermeneutiek in dit rapport. Nu rapporteren Deputaten 

Kerkelijke Eenheid (DKE) dat zij met de NGK Commissie voor Contact en 

Samenspreking (CCS) ‘overeenstemming over hermeneutische uitgangspunten’ hebben 

bereikt. Dat is onze aandacht en die van de kerken meer dan waard. 

 

Het gaat om een zaak die in een langlopend contact – nu al weer zo’n zeven jaar – besproken 

wordt. Laat ik daarom even in het kort ophalen waar het om gaat. 

 

Het VOP-rapport constateerde dat er in de Schrift argumenten voor en argumenten tegen 

vrouwelijke ambtsdragers zijn. De conclusie was dat er door exegese van alle aan te voeren 

schriftplaatsen geen duidelijk en eenduidig antwoord te vinden is. Er werd een andere weg 

voorgesteld: niet de weg van de schriftuitleg (exegese), maar die van het schriftverstaan 

(hermeneutiek). Daarmee wordt bedoeld: ‘het begrijpen van een uitgelegd Schriftgedeelte in 

onze huidige context’. Ik denk dat dit de kern is van het VOP-rapport, waarop ook de kritiek 

zich richtte. 

 

De GK geven VOP een onvoldoende 

Die kritiek kwam er van de kant van de toenmalige DKE. Zij vonden dat op deze manier de 

exegese buitenspel gezet wordt: het schriftverstaan vervangt de schriftuitleg. Dat is niet 

verantwoord. ‘Hoe lastig het ook is om tot eenstemmigheid te komen over de uitleg van 

relevante Schriftgedeelten – toch zullen we telkens weer naar de Schriften moeten luisteren.’ 

In hun kritiek wijzen DKE ook aan dat het VOP-rapport vanuit de hermeneutiek wel degelijk 

exegetische keuzes maakt. Schriftgegevens van de tegenstanders worden afgewezen om 

ruimte te maken voor die van voorstanders. Die keuze wordt niet op grond van exegese 

gemaakt. ‘Wat doorslag geeft is het feit dat wij deel uitmaken van een cultuur waarin 

vrouwen in hun relatie met mannen geëmancipeerd zijn, en dat er aan die emancipatie ook 

kanten zitten die door veel christenen als goed beleefd worden.’ Dus: de hermeneutiek beslist. 

De eindconclusie van DKE is dat het VOP-rapport een onvoldoende krijgt: ‘Het rapport 

vormt een onvoldoende basis voor de stelling dat de ambten van ouderling en predikant ook 

voor zusters kunnen worden opengesteld.’ 

 

Het VOP-rapport krijgt niet alleen een onvoldoende, het vormt ook een ernstige barrière. De 

Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 nam met teleurstelling kennis van de uitspraak 

van de NGK ‘dat het bijbels verantwoord is om de ambten van ouderling en predikant ook 

voor zusters open te stellen. Deze uitspraak vormt een ernstige barrière voor het onderling 

contact.’ 

 

Enige toenadering 

In 2008 was er op de generale synode van Zwolle-Zuid dankbaarheid over ‘de toenadering’ 

die gebleken is ‘in de gesprekken over het Schriftverstaan en de Schriftuitleg’. Er kwam 

‘herkenning, c.q. verheldering ter zake van de omgang met de Schrift’. Van de zaken die 



2 

Nader Bekeken januari 2011 

Kroniek I – J.W. van der Jagt 

opgesomd worden, noem ik nu alleen: ‘de erkenning dat het niet goed is om vanuit algemene 

hermeneutische overwegingen en niet vanuit exegese de eventuele normatieve kracht van 

concrete teksten (1 Korintiërs 11 en 1 Timoteüs 2) te relativeren’. 

Ook geeft de synode aan dat de gevoerde gesprekken niet alle bezwaren hebben weggenomen. 

Want het is gebleken ‘dat de bezwaren ten aanzien van de spanning tussen Schriftverstaan en 

Schriftuitleg terecht waren.’ 

Maar de gesprekken over VOP waren niet afgerond. De synode gaf dus opdracht om het 

gesprek voort te zetten. De slotsom van deze gesprekken wordt gevormd door de 

overeenstemming die deputaten nu rapporteren. 

 

De DKE hebben er na de synode van Zwolle voor gekozen om verder te gaan met de aanpak 

die al vóór die synode gekozen was. Dat wil zeggen dat ze niet de kritiek van de GK op VOP 

gingen bespreken, maar de uitgangspunten voor gereformeerde schriftuitleg en gereformeerd 

schriftverstaan gemeenschappelijk onder woorden wilden brengen. Over de kritiek van de GK 

op VOP gaat het rapport van DKE nu niet rechtstreeks, al lukt het niet om VOP buiten het 

rapport te houden. 

 

Hermeneutiek en exegese 

In de notitie waarin DKE en CCS hun overeenstemming beschrijven, worden verschillende 

zaken genoemd. Om een indruk te geven: de Bijbel wordt erkend als het Woord van God. Er 

is een paragraaf over de contextbetrokkenheid van bijbelse voorschriften. Het beroep op de 

schepping komt aan de orde. Ook is er aandacht voor de verantwoordelijkheid van de mens. 

Het gaat over geloofswaardigheid en cultuur, en het laatste onderdeel over hermeneutiek en 

exegese. Bij een aantal onderwerpen komen dingen terug die ook al aan de vorige synode zijn 

gerapporteerd. 

 

Er worden over de functie van de hermeneutiek in positieve zin waardevolle dingen gezegd. 

De Kroniek leent zich niet zo om op allerlei zaken in te gaan. Wel wil ik iets kwijt over het 

laatste onderdeel. Dat raakt het belangrijkste punt van kritiek die de GK tegen VOP 

ingebracht heeft. 

 

Ik haal nu alleen de overeenstemming in negatieve zin eruit: dat wat DKE en CCS beide 

afwijzen. Het rapport stelt dat de begrippen hermeneutiek en exegese in het VOP-rapport 

‘aanvankelijk vragen opgeroepen’ hebben. Maar nu is er overeenstemming bereikt. Dan wordt 

eenparig afgewezen wat hermeneutiek niet kan zijn. Het is belangrijk genoeg om dat ruim 

weer te geven. ‘Als confessioneel-gereformeerde kerken erkennen we het belang van de 

hermeneutiek en willen we tegelijk principieel afstand houden van een bepaalde 

modernistische opvatting over hermeneutiek. Deze houdt in dat eerst de Bijbeltekst verklaard 

wordt in de exegese ( Schriftuitleg) en het vervolgens aan de hermeneutiek (Schriftverstaan) 

is om de kloof tussen de oude tekst en de moderne lezer te overbruggen, zodat wij er vandaag 

achter kunnen komen wat die oude tekst ons te zeggen heeft. Tegen deze opvatting is een 

aantal bezwaren in te brengen: 

a. Hermeneutiek wordt een activiteit die te veel los komt te staan van de concrete tekst van 

Heilige Schrift en de uitleg daarvan. 

b. Hermeneutiek wordt te veel een proces dat door onze voorkeuren gestuurd wordt, waarbij 

datgene wat ons niet meer relevant lijkt, uitgefilterd wordt. 

c. Zo komt de nadruk te veel te liggen op de creativiteit van de huidige lezer en de inbreng 

van zijn eigen inzichten, terwijl de noodzaak van een ontvankelijke leeshouding (“Spreek 

Heer, uw knecht hoort”) uit beeld dreigt te verdwijnen.’ 
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VOP-hermeneutiek samen afgewezen 

We kunnen dankbaar zijn voor wat hier staat. In deze passage wordt met zo veel woorden 

afgewezen hoe de hermeneutiek in het VOP-rapport functioneert. Als daar tussen beide 

deputaatschappen overeenstemming over gegroeid is, kan dat uitzicht bieden op een positief 

vervolg. Dat kan. Ik ben voorzichtig. 

 

In de besluittekst die DKE voorstellen, wordt de overeenstemming een vruchtbare bodem 

genoemd voor een voortgaand gesprek over de vrouw in het ambt. De kritiek van de GK op 

VOP zal dus nog verder besproken worden. Dan zal blijken wat het effect van deze 

overeenstemming op het VOP-rapport is. Het valt me wel op dat de geciteerde afwijzing 

nogal gemakkelijk volgt op de vermelding van de vragen die het VOP-rapport aanvankelijk 

opgeroepen heeft. Het lijkt warempel alsof DKE destijds met hun kritiek dat rapport niet goed 

begrepen hebben! Als ik VOP lees, wil dat er bij mij werkelijk niet in. Temeer niet omdat de 

laatste synode kon constateren dat de kritiek terecht was. 

 

Het zou wel eens meer met de werkelijkheid kunnen overeenstemmen dat DKE en CCS het 

op dit punt met elkaar eens zijn geworden en daarmee de kritiek op VOP bevestigen. Indien 

deze taxatie juist is, ben ik benieuwd hoe de Landelijke Vergadering van de NGK de bereikte 

overeenstemming zal beoordelen. Anders gezegd: of het werkelijk een overeenstemming 

tussen beide kerken zal worden, staat nog te bezien. 

 

De eenheid van de Schrift 

Behalve de dingen die wel over de hermeneutiek gezegd worden, is er ook iets wat ik mis. En 

node mis. 

Het VOP-rapport koos vanuit de hermeneutiek tussen twee lijnen die het in de Schrift zag. 

Hoe verdraagt dit zich met de eenheid van de Schrift? En achter de eenheid van Gods Woord 

staat de eenheid van de God van dat Woord. En zijn betrouwbaarheid. Hij liegt niet en spreekt 

Zichzelf niet tegen. Dat doet Hij ook niet wanneer zijn woorden in onze ogen tegenstrijdig 

lijken. 

 

Een prachtig voorbeeld daarvan is onze vader in het geloof, Abraham. De Here droeg hem op 

om zijn zoon Isaak te offeren. Nota bene de zoon door wie God hem een groot nageslacht zou 

geven. De tegenspraak tussen de belofte en het bevel van God bracht Abraham niet tot een 

keus voor het één of tegen het ander. Hij deed wat de Here hem opdroeg en hij kwam daar 

niet bedrogen mee uit. Hij mocht zelfs tot de gelovige overweging komen dat bij de Here 

opstanding uit de dood mogelijk is (Heb. 11). Wat in onze ogen tegenstrijdig kan lijken, is dat 

bij de Here niet. Het dwingt je om te zoeken naar de overeenstemming tussen tegenstrijdig 

lijkende woorden van God. 

 

Is dat ook niet een aspect van het geloof? In Zondag 7 van de Catechismus belijden we dat 

echt geloof alles voor betrouwbaar houdt wat God geopenbaard heeft. Dat geldt dus voor het 

éne Godswoord (dat wij goed kunnen plaatsen) en net zo goed voor het andere Godswoord 

(dat ons onbegrijpelijk voorkomt). Zó belijden we toch ook dat onze God drie-enig is: omdat 

de Here het zo in zijn Woord heeft geopenbaard (zd. 8, vr. en antw. 25). Ook al kunnen wij de 

één niet rijmen met de drie. 

 

Is het niet een tekort van VOP dat het aan deze eenheid geen recht heeft gedaan doordat het in 

de Schrift twee lijnen zag en die niet met elkaar in overeenstemming bracht? Daarom mis ik 

dat de overeenstemming niet over de eenheid van Gods Woord spreekt als schriftuurlijk 

uitgangspunt in exegese en hermeneutiek. 


