
De bediening van vrouwen, zoals beschreven in de
Heilige Schrift

Een standpuntbepaling van de “General Presbytery” van de AssembIies of God
(augustus 1990). Overgenomen uit de Pentecostal Evangel (oktober 1990, pag. 12-
15) en vertaald door Jan Messchendorp. Gepubliceerd in Parakleet 38. 

Bovennatuurlijke openbaringen en gaven van de Geest hebben een kenmerkende
rol gespeeld in het ontstaan, de ontwikkeling en groei van de Assembies of God.
Vanaf het allereerste begin was duidelijk zichtbaar dat de bediening van veel
opmerkelijke vrouwen gebaseerd was op Geestesgaven die zij ontvangen hadden.
Ook is de kracht van God altijd merkbaar geweest in het geestelijk leiderschap van
vrouwen in andere pinkstergroepen. De Pinksterbeweging gelooft dat de uitstorting
van de Geest in de twintigste eeuw een waarachtige vervulling is van wat in de
Schrift voorzegd wordt: “Uw dochters zullen profeteren... Ook... op de
dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten” (Joel 2:28-29).

De Bijbel als het hoogste gezag
Uit de geschiedenis en huidige praktijk van de AssembIies of God blijkt dat God de
openbare bediening van vrouwen kan zegenen en dat ook daadwerkelijk doet. Toch
is er tegenwoordig veel discussie over de vraag wat nu precies de rol van vrouwen in
geestelijk leiderschap is. Daarom is het ook goed ons eens af te vragen of deze
openbare bediening in de Schrift in enigerlei opzicht beperkt wordt. We zijn het er
allen met elkaar over eens dat het gezag van de Schrift doorslaggevend moet zijn bij
het oplossen van vraagstukken met betrekking tot geloof en leven. Maar wanneer
wedergeboren, met de Geest vervulde christenen op grond van correcte
hermeneutische principes tot redelijke maar verschillende interpretaties komen, doen
we er niet goed aan één standpunt tot dogma te verheffen. We geloven in de
onfeilbaarheid en het gezag van de Schrift. We verlangen ernaar precies te weten
wat God van ons verwacht. Wanneer we tot een helder begrip van zijn Goddelijk
Woord komen, is het onze plicht die duidelijke instructies bekend te maken en
daaraan te gehoorzamen. Maar we zijn ook voorzichtig met het bestempelen van
interpretaties als gezaghebbend als deze niet onmiskenbaar op de hele Schift
steunen. Hoewel de Heilige Geest werkzaam kan zijn tijdens het vertalen en
interpreteren, kunnen we interpretaties niet als onfeilbaar aanmerken (zelfs niet van
de nog bestaande Hebreeuwse of Griekse teksten).

De praktijk: historisch en wereldwijd
In de beginperiode van de meeste opwekkingen, wanneer het geestelijk
enthousiasme groot is en de terugkeer van de Heer ieder moment wordt verwacht, is
er vaak plaats voor en aanvaarding van de gezalfde bediening van vrouwen. Na
enige tijd gaat men zich echter bezighouden met organisatie en gezagspatronen,
zodat de groep een meer gestructureerde bediening krijgt. Wanneer institutionele
kwesties op de voorgrond treden, wordt het geestelijk leiderschap van vrouwen
minder snel geaccepteerd dan in de begindagen en wordt het leiderschap van de
gemeente een overwegend mannelijke aangelegenheid. De AssembIies of God
vormen geen uitzondering op deze ontwikkeling.
De praktijk van pinkstergelovigen uit de twintigste eeuw over de hele wereld



laat een eerlijke worsteling zien om de waarheid van de bijbel op verschillende
culturele contexten toe te passen. In sommige culturen wordt geestelijk leiderschap
van vrouwen snel geaccepteerd; in andere culturen daarentegen hebben vrouwen
slechts een beperkte bediening, omdat ze uit leidinggevende posities geweerd
worden. Soms is er een discrepantie tussen het leiderschap van een vrouwelijke
zendeling thuis en op het veld, of tussen haar mogelijkheden en die van een
inheemse vrouw. In feite is de cultuur medebepalend voor de mate waarin vrouwen
leiding mogen geven. De gemeente moet altijd een open oog hebben voor culturele
gegevenheden, maar zij moet naar de Schrift kijken om de waarheid te vinden die
van toepassing is op alle tijden en culturen.

Voorbeelden uit de bijbel van de bediening van vrouwen
In de geschiedenis van het Oude Testament wordt melding gemaakt van een
krachtig vrouwelijk leiderschap. Mirjam was een profetes en een van de drie leiders
die God tijdens de uittocht had gegeven (Exodus 15:20). Debora, profetes en
richteres, leidde het leger van de Heer naar een succesvolle strijd (Richteren 4.5).
Hulda, ook een profetes, bevestigde de echtheid van het wetboek dat in de tempel
gevonden was en gaf mede aanzet tot de grote godsdienstige hervorming in de
dagen van Josia (2 Koningen 22; 2 Kronieken 34).
Ook in de gemeente van het Nieuwe Testament komen vrouwen voor die een
bediening hadden. Tabitha (Dorcas) wordt een discipelin genoemd en had een
bediening om te helpen (Handelingen 9:36). Filippus had vier ongehuwde dochters
die profeteerden (Handelingen 21:8, 9). Euodla en Syntyche waren medewerksters
van Paulus die deelden in zijn strijd om het evangelie te verkondigen Filippenzen
4:2-3). Ook Prisca was een van Paulus’ “medearbeiders in Christus Jezus”
(Romeinen 16:3-4). In Romeinen 16 groet Paulus vele mensen met een bediening,
waaronder een groot aantal vrouwen.
Febe, een leidster in de gemeente te Kenchreae, werd door Paulus van harte
aanbevolen aan de gemeente te Rome (Romeinen 16:1-2). Helaas is Febes
leidinggevende positie door vooroordelen van moderne vertalers soms onduidelijk
geworden; zo wordt ze onder andere “dienares” genoemd. Febe was echter
diakonos van de gemeente te Kenchreae. Paulus gebruikte deze term vaak voor een
voorganger of leider van een gemeente en paste deze specifiek toe op Jezus
Christus, Tychicus, Epafras, Timoteüs en op zijn eigen bediening. Afhankelijk van de
context wordt diakonos gewoonlijk vertaald als “diaken” of (in de Engelse
bijbelvertalingen) “minister” (Ned.: “voorganger”)1. Hoewel sommige vertalers
hebben gekozen voor het woord diacones (omdat Febe een vrouw was), kent de
oorspronkelijke Griekse tekst een dergelijk onderscheid niet. Het is waarschijnlijk dat
diakonos de aanduiding was voor een officiële leidinggevende positie in de eerste
gemeenten.
Junia werd door Paulus een apostel genoemd (Romeinen 16:7). Maar vanaf
de 13de eeuw hebben vele vertalers en geleerden, die niet wilden aanvaarden dat er
misschien een vrouwelijke apostel was geweest, haar naam vermannelijkt tot Junias.
De bijbelse feiten laten zien dat Paulus een groot pleitbezorger was van de
bediening van vrouwen.
De voorbeelden in de Bijbel van vrouwen met leidinggevende functies
moeten worden beschouwd als een door God goedgekeurd patroon en niet als
uitzonderingen op de Goddelijke verordeningen. Al komt er in de Schrift slechts een
beperkt aantal vrouwen met een leidinggevende functie voor, toch zou dat al
duidelijk moeten maken dat God vrouwen daadwerkelijk tot het geestelijk



leiderschap roept.

Een onderzoek naar de bediening van vrouwen in de Bijbel
Voor het omschrijven van de bediening van vrouwen op grond van de Schrift is de
Bijbelse betekenis van bediening van het grootste belang. Van Christus, ons grote
voorbeeld, werd gezegd: “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich
te laten dienen, maar cm te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen”
(Marcus 10:45). In het Nieuwe Testament wordt de geestelijk leider afgeschilderd als
een dienaar; Jezus ging ons op die weg voor. De vraag van het menselijk gezag Is
niet van primaire betekenis hoewel deze vanzelfsprekend een rol gaat spelen
wanneer organisatie en structuur zich beginnen te ontwikkelen.

Genesis 2:18-25
Sommige uitleggers leerden dat iedere vrouw ondergeschikt behoort te zijn aan de
volwassen man, omdat Eva na Man was geschapen om zijn hulp te zijn. Het woord
ezer (hulp) wordt in de Hebreeuwse Bijbel echter nooit gebruikt met een
ondergeschikte betekenis. Zeventien van de twintig maal dat het gebruikt wordt,
verwijst het naar God als “hulp”. Eva werd niet geschapen als een ondergeschikt
wezen, maar om een passende (knegdol) hulp te zijn, of een hulp “gelijkwaardig
aan” Adam.
Sommigen beweren dat God man en vrouw schiep met verschillende
kenmerken en verlangens en dat deze verschillen de reden zijn dat vrouwen uit
1 In Nederlandse vertalingen wordt het woord diakonos bijna altijd met ‘dienaar’ vertaald
(Red.).
leidinggevende functies geweerd moeten worden. Anderen schrijven deze
waargenomen verschillen toe aan de cultuur en de verwachtingen van de
maatschappij die kinderen vanaf de geboorte tot aan het volwassen-zijn als norm
opgelegd krijgen. Lichamelijke verschillen en een onderscheid in biologische functies
zijn duidelijk; maar als geslachtsverschillen als reden aangevoerd worden om
leiderschap te beperken, kan dat slechts op vooronderstellingen berusten.

Paulus nadruk op een charismatische bediening
De bediening in het Nieuwe Testament is charismatisch van aard. Deze bediening
wordt mogelijk gemaakt en geactiveerd, omdat de Heilige Geest soeverein
geestesgaven (charismata) uitdeelt aan elk lid van het lichaam van Christus
(Romeinen 12:6-8; 1 Corinthiërs 12:7-11, 27, 28; Efeziërs 4:7-12; 1 Petrus 4:10-11).
Terwijl sommige gaven een spontaan werk van de Geest zijn en andere officieel
erkende gaven van bediening voor het Lichaam, worden alle gaven gegeven om te
dienen, zonder dat daarbij naar geslachtsverschillen gekeken wordt. De gave van
profetie, bijvoorbeeld, wordt expliciet aan zowel mannen als vrouwen toebedeeld:
“Uw zonen en uw dochters zullen profeteren” (Handelingen 2:17). Dat vrouwen deze
gave van de Geest ontvingen en gebruikten, wordt in het Nieuwe Testament duidelijk
aangegeven (Handelingen 21:9; 1 Corinthiërs 11:5). Als Petrus het al moeilijk vond
bepaalde uitspraken van Paulus te begrijpen (2 Petrus 3:16), dan is het niet
verwonderlijk dat het ook voor ons, die 1900 jaar later leven, niet gemakkelijk is
sommige van Paulus’ passages te interpreteren. En net als Petrus (2 Petrus 3:15)
moeten wij onze broeders en zusters respecteren en liefhebben die een afwijkende
mening hebben over zaken die niet wezenlijk zijn voor onze redding of onze relatie
met God. Wij vragen alleen dat die mening in liefde wordt geuit en in praktijk
gebracht en met respect voor al Gods kinderen, zowel mannen als vrouwen.



1 Corinthiërs 11:3-12
De uitspraak “de man is het hoofd van de vrouw”, is eeuwen lang gebruikt om de
praktijk van de mannelijke superioriteit te rechtvaardigen en vrouwen van het
geestelijk leiderschap uit te sluiten. Twee mogelijke vertalingen van kephale
(“hoofd”), waarover uitgebreid door hedendaagse evangelische geleerden
gediscussieerd wordt, zijn (1) “gezag over” en (2) “bron” of “oorsprong”. Beide
betekenissen worden gevonden in de literatuur van Paulus’ tijd.
Wanneer we het gedeelte in zijn geheel bekijken, past de tweede betekenis
even goed als de eerste of nog beter. Dit gedeelte loopt namelijk uit op de volgende
samenvatting: “Gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles
is echter uit God.” Zelfs de relatie tussen de eeuwige Zoon en de Vader - “het hoofd
van Christus is God” (11:3) - kan beter omschreven worden als “bron” dan als
“gezag over” (vergelijk Johannes 8:42). Hoewel we niet willen proberen dit probleem
op te lossen, levert kephale (in het licht van de bijbelse voorbeelden van vrouwen
met geestelijk gezag en in het licht van Schriftuurlijke richtlijnen) ons onvoldoende
bewijs om te stellen dat vrouwen geen leidinggevende functies mogen bekleden.

1 Corinthiërs 14:34-36
Er zijn in het hele Nieuwe Testament slechts twee gedeelten te vinden die zouden
kunnen worden uitgelegd als een verbod op de bediening van vrouwen: 1 Corinthiërs
14:34 en 1 Timoteüs 2:12. Aangezien deze naast Paulus’ andere uitspraken en
praktijken geplaatst moeten worden, kan het nauwelijks zo zijn dat ze een absoluut,
ondubbelzinnig verbod op de bediening van vrouwen inhouden. Integendeel ze lijken
verband te houden met specifieke plaatselijke problemen die correctie behoefden.
Er zijn verschillende interpretaties met betrekking tot waar Paulus op doelde,
toen hij zei: “... de vrouwen (moeten) in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet
vergund te spreken” (14:34). Opties zijn (1) kletsen tijdens openbare samenkomsten;
(2) extatische ordeverstoringen; (3) bepaalde gezaghebbende bedieningen (zoals
het beoordelen van profetieën); en (4) vragen stellen tijdens de dienst. Paulus staat
vrouwen echter wel toe in de samenkomst te bidden en te profeteren (1 Corinthiërs
11:5).
Hoewel we misschien niet alle moeilijkheden van dit hoofdstuk kunnen
oplossen, concluderen we dat dit gedeelte het vrouwelijk leiderschap niet verbiedt,
maar dat het ons net als de rest van het hoofdstuk oproept “alles betamelijk en in
goede orde (te laten) geschieden” (14:40).

1 Timoteüs 2:11-15
De betekenis en toepassing van Paulus’ uitspraak “Ik sta niet toe, dat een vrouw
onderricht geeft of gezag over de man heeft...” (1 Timoteüs 2:12), is voor uitleggers
altijd problematisch geweest en heeft geleid tot een verscheidenheid aan
standpunten met betrekking tot de bediening en het geestelijk leiderschap van
vrouwen. Is het verbod op onderwijzen en uitoefening van gezag door vrouwen een
algemeen geldende waarheid of geeft Paulus hier zijn toepassing van de Goddelijke
waarheid op de maatschappij en christelijke gemeenschap die hij en Timoteüs
dienden? Uit bovenstaande bestudering van gedeelten waarin vrouwen met een
bediening beschreven worden, blijkt duidelijk dat Paulus de bediening van vrouwen
erkende. Er waren in Efeze echter kennelijk enkele problemen met vrouwen.
Klaarblijkelijk hadden ze de neiging te pronken met kleding en sieraden (1 Timoteüs
2:9). De jonge weduwen “wennen... zich eraan de huizen rond te gaan bij gebrek



aan bezigheid, en niet alleen zonder bezigheid, maar ook bezig met praatjes en al te
bezig met het spreken over onbehoorlijke dingen” (5:13). In zijn tweede brief aan
Timoteüs waarschuwde Paulus tegen corrupte personen (waaronder mogelijk ook
vrouwen) die “goedgelovige” vrouwen inpalmden (2 Timoteüs 3:6). Lezing van het
hele gedeelte van 1 Timoteüs 2:9-15 geeft sterk de indruk dat Paulus Timoteüs
adviseerde hoe hij moest omgaan met bepaalde ketterse leringen en praktijken in de
gemeente te Efeze waar vrouwen bij betrokken waren. Misschien was de ketterij zo
ernstig dat hij met betrekking tot de vrouwen in Efeze moest zeggen: “Ik sta niet toe
dat vrouwen onderricht geven of gezag over de man hebben.” Maar we weten uit andere 
gedeelten dat een dergelijke uitsluiting niet als norm gold in Paulus’
bediening.

1 Timoteüs 3:1-13
Volgens sommigen bevestigt dit hele gedeelte dat alle leiders en gezagsdragers in
de eerste gemeenten mannen moesten zijn en dat ook daadwerkelijk waren. Het is
waar dat er in dit gedeelte hoofdzakelijk gesproken wordt over mannelijk
leiderschap; hoogstwaarschijnlijk omdat dat het meeste voorkwam en vanwege de
verwachtingen die mensen hadden, Wanneer er vrouwelijke leiders waren, zoals
Febe, werd er van hen verwacht dat ze aan dezelfde karakter- en gedragseisen
voldeden.
Vertalingen van vers 11 tonen aan dat de vertaler een keuze maakt op grond
van persoonlijke verwachtingen. Het woord gunaikas kan vertaald worden als
“vrouwen” of als “hun vrouwen”, afhankelijk van de vertalers’ veronderstellingen ten
aanzien van de context. De ene weergave veronderstelt dat het kwalificaties betreft
waaraan vrouwen van diakenen moeten voldoen; terwijl de andere suggereert dat
deze aansporing is bedoeld voor vrouwelijke geestelijke leiders.
Hoewel het culturele milieu van de eerste eeuw hoofdzakelijk mannelijke
leiders voortbracht, toont dit gedeelte samen met ander bijbelse bewijsmateriaal voor
vrouwelijk geestelijk leiderschap (bijvoorbeeld Handelingen 21:9; Romeinen 16:1-15;
Filippenzen 4:2-3) aan dat vrouwelijk leiderschap niet verboden was, noch in Paulus’
tijd, noch in onze tijd. Op grond van gedeelten waaruit blijkt dat de meeste leiders
mannen waren, mag niet geconcludeerd worden dat vrouwen geen leiders kunnen
zijn.

Galaten 3:28
Degenen die tegen geestelijk leiderschap van vrouwen zijn, moeten Galaten 3:28 in
een beperkte context plaatsen: “Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf
of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.”
Sommige uitleggers beperken de betekenis van deze triade tot redding door het
geloof of de eenheid in Christus. Die waarheid komt zeker duidelijk naar voren in de
hele Schrift. Dit vers is echter universeel van toepassing op al onze relaties en vormt
niet slechts een verzekering dat iedereen tot Christus komen kan. “Geen sprake van
Jood of Griek... slaaf of vrije... mannelijk en vrouwelijk” - dit zijn grondbeginselen met
betrekking tot relaties waaraan trouwe volgelingen van Christus de hoogste prioriteit
moeten toekennen.
De God van de Bijbel kent “geen aanzien des persoons” (Romeinen 2:11; vgl
ook 2 Samuël 14:14; 2 Kronieken 19:7; Handelingen 10:34; Efeziërs 6:9). Hij roept
wie Hij wil, geeft gaven en bedieningen zoals Hij verkiest en de mens mag geen
beperkingen plaatsen op Goddelijke voorrechten. In Christus worden we
daadwerkelijk vrijgemaakt van de zonde en van de vloek die ons van God scheidt en
die ons verhoogt of vernedert op grond van ras, maatschappelijke status of geslacht.



Onze conclusie
Na onderzoek van do verschillende vertalingen en interpretaties van bijbelgedeelten
met betrekking tot de rol van vrouwen in de gemeente van de eerste eeuw, waarbij
ons verlangen was bijbelse beginselen toe te passen op de hedendaagse
gemeentepraktijk, komen we tot de conclusie dat we geen overtuigend bewijs
kunnen vinden voor de stelling dat de bediening van vrouwen beperkt wordt volgens
een heilig of onveranderlijk principe. We zijn ons ervan bewust dat de bediening en
het leiderschap van vrouwen door sommige mensen niet geaccepteerd wordt, zowel
binnen als bulten de christelijke gemeenschap. We veroordelen elke
vooringenomenheid en zelfverheerlijking van mannen of vrouwen. Dat er in de
seculiere wereld onverdraagzaamheid jegens vrouwen voorkomt, kan niet worden
ontkend. Maar in het lichaam van Christus is er geen plaats voor een dergelijke
houding. We erkennen dat denk- en leefwijzen van de seculiere maatschappij,
gebaseerd op een lange praktijk en traditie, de toepassing van bijbelse principes op
plaatselijke omstandigheden hebben benvloed. We verlangen er wijselijk naar
culturen met beginselen die in strijd zijn met de principes van het Koninkrijk, te
respecteren, maar tegelijkertijd willen we deze helpen verlossen. Net als Paulus
stellen we dat het zendingsbevel voorrang heeft boven al het andere. Onze taak is
mannen en vrouwen te winnen voor Christus, ongeacht hun culturele of etnische
gewoonten. De boodschap van verlossing is gebracht in afgelegen delen van de
wereld door de bediening van toegewijde, met de Geest vervulde mannen en
vrouwen. Een gelovige die gaven en zalving ontvangen heeft, behoort ook vandaag
nog de ruimte te krijgen om zijn of haar bediening te vervullen. De pinksterbediening
is geen beroep dat mannen of vrouwen alleen maar graag willen uitoefenen; het
moet altijd een Goddelijke roeping zijn, die de Geest door middel van bijzondere
gaven bekrachtigd heeft
De AssembIies of God zijn gezegend en moeten blijven worden gezegend
door de bediening van Gods dochters die gaven en een opdracht gekregen hebben.
Voor zover we overtuigd zijn van onze pinksterkenmerken - dat het God is die
iemand roept en op bovennatuurlijke wijze zalft voor een bediening - moeten we
open blijven staan voor het ten volle aanwenden van, de gaven, van vrouwen in
bediening en geestelijk leiderschap.
Wanneer we kijken naar de velden die “rijp zijn” voor de oogst, laten we ons
dan niet schuldig maken aan het wegsturen van maaiers die God roept. Laten we
aan deze vrouwen van God de heilige sikkel toevertrouwen en hen met onze meest
oprechte zegenwensen de witgeworden velden insturen.
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