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DE BEDIENING VAN DE VROUW IN DE NLEG 
 
 
 
DIT ARTIKEL IS GEEN DISCUSSIESTUK OVER DE BIJBELSE ROL VAN VROUWEN 
Dit artikel is niet bedoeld als theologisch werkstuk om de verschillende posities van de rol van de vrouw in 
de bediening te belichten. Het is eerder een oproep om een gedegen schriftelijke overweging te ontwikkelen 
over de unieke bediening van de vrouw. Ongetwijfeld hebben goede en godvruchtige mensen mooie 
artikelen over dit onderwerp geschreven met soms ver uiteen liggende standpunten. Vanaf het begin van de 
NLEG is de bediening van de vrouw nooit een probleem geweest en eigenlijk nu nog niet. We hebben 
immers een vrouwelijke medepastor en een diacones en zien vele vrouwen in bedieningen functioneren? Als 
Oudsten- en Diaken Raad van de NLEG hebben we echter gemeend om onze gedachten te vormen - en waar 
nodig te vernieuwen - en hebben daarvoor onder meer de “Engelstalige Assemblies of God Papers” over dit 
onderwerp bestudeerd (www.ag.org). De daaruit gegenereerde Nederlandse VPE-versie is te vinden op de 
VPE website onder http://www.vpe.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=205&Itemid=94.  
In Nederland hebben in de vorige eeuw vrouwen als Zr. Polman, M.A. Alt en de bekende Corrie ten Boom 
een belangrijke geestelijke invloed uitgeoefend; zie http://www.sporenvangod.nl/pinkstervrouwen.html.  
Denk bij het lezen aan uw Gemeente, uw leiderschap en uw medebroeders en -zusters. Deze houding wordt 
weerspiegeld in dit artikel waarin we ons voorzichtig en liefdevol willen opstellen volgens de richtlijn om het 
ons niet moeilijker te maken dan nodig is volgens Handelingen 15:28 “De heilige Geest en wij namen het 
besluit, dat het goed was u niet méér op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is”. 
 
WAAROM IS DIT ONDERWERP BELANGRIJK? 
Er zijn een aantal redenen te noemen waarom dit onderwerp onze aandacht verdient: 
 
a. ANDERE TIJDEN 

We bevinden in een nieuw tijdperk. De hedendaagse positie van de vrouw is de afgelopen eeuw sterk 
veranderd vooral met betrekking tot het leiderschap in de maatschappij en de kerk. We zien een trend 
dat de vrouw, ook in de kerk, steeds meer een leidende rol gaat innemen. 

 
b. EEN VURIG VERLANGEN OM TE DIENEN IN HAAR GAVEN 

We zien ook dat vrouwen unieke gaven ontvangen hebben van Gods Geest en een vurig verlangen 
hebben om God en de Gemeente te dienen. 

 
c. ONZE INTEGRITEIT EN ECHTHEID VEREIST DUIDELIJKHEID 

Gelet op het feit dat de Gemeente nieuwe mensen wil bereiken, zullen nieuwe, toekomstige leden 
duidelijk uitgelegd moeten worden hoe onze visie luidt. Postmoderne jonge volwassenen kunnen verrast 
reageren als ze bemerken dat wij ons nog bezig houden met deze discussie, omdat dit onderwerp in 
onze samenleving maatschappelijk gezien al lang een gepasseerd station is. We vinden het vandaag de 
dag normaal dat scholen, afdelingen, bedrijven, overheidsinstellingen, de politiek en zelfs ons land 
geleidt wordt door een vrouw. We willen de nieuwkomers in onze samenkomsten graag een duidelijk 
antwoord kunnen geven, dat authentiek en Bijbels gefundeerd is en weergeeft waarin we geloven. De 
moderne generatie vindt authenticiteit en echtheid belangrijk en is kritisch genoeg om het een en ander 
zelf te onderzoeken. We kunnen ons daarom niet afdoen met het antwoord dat we het niet weten of dat 
we er nog niet aan toe zijn gekomen. 

 
d. VROUWEN FUNCTIONEREN AL IN LEIDINGEVENDE POSITIES 

Daarnaast worden we geconfronteerd met het feit dat vrouwen al dienen in leidinggevende posities in 
de Gemeente. Hoe leggen we dit goed uit aan onze nieuwe broeders en zusters zonder in onnodige 
discussies verzeild te raken die slechts verdeeldheid kunnen opleveren? 
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WAT ZEGT DE BIJBEL? 
Als een Bijbels gefundeerde Gemeente wil de NLEG daarom graag duidelijk de vraag kunnen beantwoorden: 
"Wat zegt Gods Woord over dit onderwerp?“. Als gemeld in de inleiding heeft de ODR van de NLEG zich de 
afgelopen tijd bezig gehouden met dit onderwerp en vinden het belangrijk om eenheid te brengen over dit 
onderwerp. Wij hebben de controversiële verzen, die spreken over het beperken van de rol van vrouwen in 
het leiderschap van de kerk, onderzocht, erover gebeden en besproken. We zijn ons daarbij nog meer 
bewust geworden van de grote waarde en waardigheid van de vrouwen in de NLEG en willen hen erkennen 
en bevestigen in hun bijdrage aan de bediening in Gods Koninkrijk. Tegelijk willen we hen respecteren die 
daar anders over denken. We willen de eenheid in het Lichaam van Christus voorop stellen met de 
praktische regel “eenheid in hoofdzaken en liefde in alle andere zaken”. 
 
DE BEDIENING VAN DE VROUW IN DE NLEG  
De bediening van de vrouw in de bediening in de Gemeente is al jarenlang een veelbesproken onderwerp in 
de kerk en in het bijzonder onder evangelische christenen. Er zijn al veel discussies geweest en standpunten 
ingenomen door zeer gerespecteerde theologen. De NLEG is lid van de VPE (Verenigde Pinkster- en 
Evangeliegemeenten) die weer onderdeel is van wereldwijde AoG (Assemblies of God) die het genoemde 
document ontwikkelde over de bediening van de vrouw. Wij kunnen ons echter voorstellen dat anderen 
daar (nog) anders over denken. Nogmaals, ons doel is om de positie te verduidelijken die het leiderschap van 
de NLEG inneemt over de bediening van de vrouw en de daaruit voortvloeiende impact op de aanvaardbare 
leer en de toepassing daarvan binnen onze lokale Gemeente. Het is een feit dat men het eens of oneens kan 
zijn over bepaalde leerstellingen in de Bijbel. Dit kan te maken hebben met de achtergrond waarin men 
opgegroeid is of het verschil van interpretatie van de betreffende Bijbelteksten. Daarom is het belangrijk de 
basis voor onze benadering te benoemen. Deze berust op drie kernwaarden en overtuigingen: 
 
1. DE ONFEILBAARHEID VAN DE SCHRIFT EN HAAR AUTORITEIT EN HAAR TOEPASSING IN ONS LEVEN 

De Bijbel verschaft ons KENNIS over goddelijke principes die GELOOF in ons opwekken wat weer in 
PRAKTIJK gebracht moet worden. Wij streven ernaar om onze cultuur en maatschappij te bezien vanuit 
de waarheid van de Bijbel en ons daarbij  te beschermen dat we niet gelijkvormig gaan worden aan de 
wereld (Romeinen 12:2) maar er wel midden in kunnen blijven functioneren. 
Colossenzen 2:8 waarschuwt ons: “Laat u niet misleiden door mensen die met hun filosofieën en 
verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die filosofieën zijn 
hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus”. 
 

2. EENHEID IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS       
Binnen de grenzen van toewijding aan het gezag van de Bijbel, zijn wij van mening dat de gelovigen 
moeten streven naar respect voor elkaar en daarbij ook rekening moeten houden met elkaar als het 
aankomt op de verschillende opvattingen over niet-essentiële Bijbelse leerstellingen. Daarom stellen we 
vast dat we gezamenlijk streven naar eenheid in hoofzaken en liefde in alle andere bijzaken. Wat houd 
dit in? Er zijn essentiële kerndoctrines van het geloof die duidelijk in de Schrift zijn vastgelegd en waar 
alle Bijbelgetrouwe  gelovigen zich aan moeten houden (zoals het gezag van de Schrift, de Godheid van 
Christus, de verlossing door genade alleen, etc.).  
Er zijn ook andere kwesties waarover de Schrift minder duidelijk is, waardoor oprechte en ijverige 
gelovigen van mening kunnen verschillen (zoals het tijdstip van de wederkomst van Christus, de stijl van 
aanbidding, etc.). Satan wil graag verdeeldheid zaaien over deze bijzaken om zo te verhinderen dat we 
ons richten op onze missie en ons getuigenis in de maatschappij verzwakt wordt.  
God wil dat we elkaar lief hebben, elkaar aanmoedigen en opbouwen tot Zijn eer en zo een getuige zijn 
in deze verloren wereld. Samengevat willen we de waarschuwing van 2Timoteus 2:23 ter harte nemen: 
Laat je niet verleiden tot zinloze discussies, die alleen maar op ruzie kunnen uitlopen.  
Daarom sluiten we dit blokje over eenheid af met Filippenzen 3:15 Dat moet de gezindheid zijn van ons 
allen die volmaakt zijn. En mocht iemand van u er iets anders over denken, dan zal God u ook dat wel 
duidelijk maken. 
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3. DIENAARSCHAP UITOEFENEN IN DE GAVEN EN BEDIENING DIE GOD ELK VAN ONS HEEFT GEGEVEN 
Elke gelovige heeft een unieke roeping van God ontvangen om met unieke gaven te dienen. Onze 
trainingen “WIJ BOUWEN MENSEN 301 en 401” zijn daar zelfs aan gewijd. Wij geloven dat we een 
ernstige fout zouden maken als we een medegelovige zouden verhinderen die zijn of haar gave tot eer 
van God wil inzetten. God is bij machte om zelfs zonder ons Zijn wil uit te voeren, maar Hij heeft er voor 
gekozen om een ieder van ons te roepen met een specifieke bedoeling. Als leiders in de Gemeente zijn 
wij van mening dat we niet alleen alle onnodige belemmeringen moeten wegnemen die de uitoefening 
van de gave van een persoon blokkeert, maar ook proactief bezig moeten zijn om hem of haar aan te 
moedigen in het gebruik van die unieke gave in de actieve dienst aan God. 

 
Samengevat kunnen we vaststellen dat er in de evangelische wereld een spectrum van meningen bestaat 
over de geestelijke en socio-culturele aspecten van het man- of vrouwzijn in de Gemeente, het gezin en de 
samenleving in het algemeen. We leven in een maatschappij waarin de mannen en vrouwen gelijkgesteld 
zijn en er geen sprake mag zijn van onwettige discriminatie. Daarboven geeft God echter aan dat man en 
vrouw “gelijkwaardig” zijn; dit gaat nog veel verder dan “gelijkgesteld” zijn.  In een poging om trouw te 
blijven aan de waarden die we koesteren, kiezen we ervoor om onszelf niet vast te pinnen op een specifieke 
leerstelling, maar om een positie in te nemen die praktisch gericht is om het Gemeenteleven te stimuleren 
op basis van onze gezamenlijke kennis van de Schrift. We vatten daarom ons standpunt als volgt samen: 
 
1. VERVUL GODS ROEPING 

Het is belangrijk dat een gelovige een roeping van God heeft om een bepaalde bediening uit te oefenen. 
Dit wordt zichtbaar in de zalving die zij of hij van God heeft ontvangen en dient als zodanig herkend en 
erkend te worden. Daarbij mag geen onderscheid zijn in nationaliteit, cultuur of geslacht volgens 
Galaten 3: 28  Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of 
vrouw; want in Christus Jezus zijn wij één geworden.  
 

2. NIET HEERSEN MAAR DIENEN 
Bij het uitoefenen van een bediening is de gesteldheid van het hart belangrijk: het gaat niet om heersen 
maar om dienen. We kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan de woorden van Jezus in Mat 20:25-28. 
 

3. WIJ ERKENNEN VROUWEN IN DE LEIDERSCHAPSBEDIENING DIE GOD HEN HEEFT GEGEVEN 
Feit is dat wij vanaf het ontstaan van de NLEG zowel een mannelijke als vrouwelijke voorganger hebben. 
Zij worden bijgestaan door een Raad van Oudsten en Diakenen die voldoen aan de Bijbelse kwalificaties 
en een zalving hebben ontvangen om dit ambt uit te oefenen.   
 

4. ANDERE LEIDINGEVENDE POSITIES 
Alle andere pastorale en leidinggevende posities worden toegekend aan gezalfde mannen en vrouwen 
die geroepen zijn in hun gave om in Gods Koninkrijk dienstbaar te zijn.  
 

5. ONDERWIJS EN PREDIKING 
Onderwijs is een zeer bijzonder geschenk dat Christus aan Zijn Gemeente heeft gegeven en kan zowel 
door mannen als vrouwen gegeven worden aan zowel kinderen als volwassenen. Alle begaafde 
docenten worden gestimuleerd en gemobiliseerd om onderwijs te geven aan het Lichaam van Christus 
waardoor het tot volwassenheid komt. Zowel mannen als vrouwen - van binnen en buiten de NLEG - 
kunnen in de samenkomsten het Woord van God prediken en de Gemeente dienen in de gave die God 
hen gegeven heeft als onderwijs, herderschap, profetie, evangelist, genezing, enz. 

 
We sluiten dit artikel af met Filippenzen 3:14-16 waar Paulus zegt: 14  ik ga recht op mijn doel af om de 
hemelse prijs te behalen waartoe God mij geroepen heeft in Christus Jezus. 15  Dat moet de gezindheid zijn 
van ons allen die volmaakt zijn. En mocht iemand van u er iets anders over denken, dan zal God u ook dat wel 
duidelijk maken. 16  Laten we in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. 


