
Vrouwen in het ambt 

                                               in de Noorderkerk in Kampen

folder.indd 1-3-2011, 5:101



Vrouwen in het ambt in de Noorderkerk
Op de gemeenteavond van 16 maart 2011 wordt er met de gemeente gesproken over het besluit 
van de Kerkenraad om het ambt van ouderling en diaken open te stellen voor alle belijdende leden. 
Via deze folder willen we u deelgenoot maken van het inhoudelijk gesprek dat de kerkenraad de 
afgelopen �jd gevoerd hee� over dit thema.
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Al sinds lange �jd wordt er in onze wijkgemeente en in de wijkkerkenraad gesproken over 
de vrouw in het ambt. Ook kwamen er uit de gemeente, onder andere op onze laatste 
wijkavonden, steeds vaker vragen over dit onderwerp. Een aantal jaren terug hee� de 
kerkenraad daarom uitgesproken dat rond 2010 de dan zi�ende kerkenraad daarover een 
‘defini�ef’ besluit zou moeten nemen. 
In de periode van januari tot juni 2010 stond het gesprek over de vrouw in het ambt 
op de agenda van de kerkenraad. De kerkenraad is uitgegaan van de vraagstelling of de 
Bijbel in deze �jd, waarin de posi�e van vrouwen in de samenleving en in de kerk een 
fundamenteel andere is dan  in alle voorgaande �jden, ruimte biedt aan vrouwen om hun 
verantwoordelijkheid voor de kerk volop te mogen en te kunnen dragen. Anders gezegd: 
kan je met de Bijbel in gesprek gaan over vragen die in onze �jd spelen en gee� Hij daarbij 
antwoorden?
In de kerkenraad hebben we gemerkt dat, dat een weg van tasten en zoeken was, maar ook 
van geloofsverdieping en groei. De uitkomst van de discussie was vooraf niet zeker. 

De huidige kerkenraad hee� zijn verantwoordelijkheid verstaan en hee� voor het jaar 2010 
daarom een traject uitgezet waarbij alle face�en (zowel principieel als prak�sch) over dit 
onderwerp aan de orde zouden komen. 
-Allereerst is zowel op de wijkavonden van november vorig jaar als maart dit jaar de   
gemeente geïnformeerd, dat de kerkenraad dit onderwerp hoog op zijn agenda zou 
plaatsen. 
-Tevens is toen verwezen naar de website van de Noorderkerk (www.noorderkerkkampen.nl) 
waar de gespreksstukken te lezen waren. 
-Vervolgens hee� de kerkenraad in de eerste hel� van dit jaar elke kerkenraadsvergadering 
ruim aandacht besteed aan dat inhoudelijke gesprek. 
-Daarna hee� de kerkenraad gekeken hoe een eventueel posi�ef besluit in prak�sch beleid 
omgezet zou kunnen worden, waarbij rekening gehouden zou moeten worden met de plaats 
van de Noorderkerkgemeente in het geheel van onze Hervormde Gemeente Kampen. 
Vervolgens hee� de kerkenraad in zijn vergadering van 11 november het besluit genomen, 
dat het ambt in de Noorderkerk in principe voor álle belijdende leden open staat.

Waarom op de agenda?
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Omdat een gesprek over de vrouw in het ambt nooit los staat van 
de wijze waarop je de Bijbel verstaat en uitlegt, stonden de eerste 
gesprekken in de kerkenraad in het teken hiervan.
Wanneer wij praten over de Bijbel spreken we erover als een eenheid: 
“de Bijbel zegt. . . . . “ En zo ervaren we de Bijbel ook. Maar iedereen 
weet dat die Bijbel uit 66 verschillende boeken bestaat. Daar komt 
de eerste diversiteit al om de hoek kijken, want al die Boeken zijn 
verschillend. Ook al is de Bijbel het woord van God, in elk Bijbelboek 
merk je ook de hand van de schrijver. De evangelist Johannes 
bijvoorbeeld schrij� héél anders over Christus dan de andere drie 
evangelisten. Maar er zijn niet alleen verschillende schrijvers. Er zijn ook 
verschillende s�jlvormen:
- Je hebt historische verhalen, die vanuit een bepaalde op�ek 
geschreven zijn
- er staan gedichten in
- er staan we�en in
- er staan wijsheidsspreuken in
- er staan profe�eën in
- er staan brieven in
- de romanvorm wordt gehanteerd
- er staan geslachtsregisters in
- en zo kan je die rij nog langer maken.

Bovendien zit er een enorm �jdsverschil van meer dan 1500 jaar tussen 
het eerste en het laatste Bijbelboek. (Ter vergelijking naar deze �jd: als 
het laatste Bijbelboek in onze �jd geschreven zou zijn, dan zou het 1e 
Bijbelboek rond 500 ontstaan zijn dus nog voordat het Christendom 
naar Nederland kwam en voordat Karel de Grote leefde).
Dát maakt het al moeilijk om de Bijbel als een soort “kookboek” te 
gebruiken in de zin dat je een tekst pakt en die één op één vertaalt naar 
deze �jd. Dat kán gewoon niet
Daarom iets over het ontstaan van de Bijbel.

Hoe lezen we de bijbel?
Verschillende lagen

Het Oude Testament valt voor de Joden uiteen in drie lagen: de 
belangrijkste is de Thora. Dat zijn de eerste vijf boeken/de boeken van 
Mozes. Zij vormen de kern van het Oude Testament. De profe�eën zijn 
ook wel belangrijk, maar eigenlijk zijn zij niets anders dan verwijzingen 
naar die Thora. De profeten houden Israël telkens de Thora voor: 
daarin staat dit en jullie doen dat! En tenslo�e heb je de geschri�en: 
Psalmen en Esther bijvoorbeeld. Uiteraard hoorden die er ook bij, maar 
hun leergezag was beduidend minder.
In de �jd dat de Here Jezus leefde was dat proces ongeveer 
voltooid. Al leefde er in Jezus dagen nog een diep conflict tussen de 
Bijbelgeleerden.

Er was rond het begin van de jaartelling een orthodoxe stroming: de sadduceeën, 
die zo recht in de leer was, dat zij alleen de boeken van Mozes als Gods Woord 
erkende, terwijl de farizeeërs alle Oud Testamentische boeken als Gods woord 
erkenden. Dat leidde tot diepgaande conflicten, die vaak bij Jezus uitgevochten 
werden. Bijvoorbeeld over de wederopstanding van de doden: In het Oude 
Testament wordt daar wel (zij het vaak bedekt ) over gesproken, maar in de boeken 
van Mozes stond daar niets over. Het gevolg was dat de sadduceeën zo orthodox 
waren dat ze er ‘vrijzinnig’ van werden: zij geloofden op grond van wat zij als 
Gods woord zagen, in tegenstelling tot de farizeeërs niet in de wederopstanding van 
het lichaam en het eeuwige leven!

De Christelijke kerk kon dus voor een deel aansluiten bij Israël: het 
grootste deel van de Bijbel had ze al. Maar er ontstonden uiteraard 
ook vele geschri�en over het leven van Jezus en het leven in de eerste 
Christelijke Gemeente. Dat waren er meer dan de 27 boeken van 
het Nieuwe Testament, die wij thans kennen. Zeker toen de ke�erij 
steeds duidelijker de kop op stak voelde de kerk zich geroepen om 
een canon van het Nieuwe Testament vast te leggen. Dat gebeurde 
officieel in de 4e eeuw na Christus. Al waren er voor die �jd natuurlijk 
al verzamelingen van boeken die gebruikt werden.
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Uit het bovenstaande mag je concluderen dat hoewel de Bijbel Gods 
woord is, dat er verschillende lagen inzi�en. Niet elke Bijbeltekst hee� 
(voor elke �jd) dezelfde zeggingskracht. Een paar voorbeelden:
- Het Oude testament kent vele wrede oorlogen. Ze staan in de Bijbel. 
Maar welke gelóófswaarde hebben die voor ons?.
- Het Oude Testament kent ook heel veel reinigingswe�en en andere 
geboden waar wij overheen stappen. Waarom doen wij dat en wat is 
de waarde van die we�en?
- In het Nieuwe Testament staat het Bijbelboek Openbaring. Het is 
schi�erend om te lezen. Maar tegelijker�jd wel heel erg duister. Welk 
gezag geven wij aan teksten uit dit Bijbelboek?
- In het Nieuwe Testament staan vele brieven, bijvoorbeeld van Paulus. 
In de kerk zijn die vaak gelezen als een stuk dogma�ek. Maar Paulus 
hee� dat zo niet bedoeld. Hij schreef ze naar gemeentes in zijn �jd of 
naar vrienden. Hoe weeg je zijn brieven? 

Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet 
in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de 
Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

Joh 20: 30-31

Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft 
opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft 
nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden 
worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan 
geschreven moesten worden. 

Joh 21: 24-25

De boodschap

Het gaat in de Bijbel slechts op één ding: om de boodschap. Wat hee� 
Gods Woord te zeggen? Nog wat nader : Wat hee� Gods woord nú 
tegen ons te zeggen?
Een mooie illustra�e hiervan kan je vinden in de beide afslui�ngen van 
het Johannesevangelie (nb Een evangelie met twee afslui�ngen. Dat 
gee� meteen iets weer van de dynamiek van de Bijbel.) De evangelist 
Johannes vertelt ons dat er over de Here Jezus nog véél meer te 
vertellen zou zijn dan hij reeds in zijn evangelie gedaan hee�. Maar 
dat hee� hij met opzet niet willen doen. Want dan zou de wereld de 
boeken niet kunnen  beva�en. Bovendien is dat wat er ligt genoeg! 
Het is namelijk nooit zijn bedoeling geweest om een uitgebreide 
biografie van Jezus te schrijven eventueel voorzien van vele voetnoten. 
Zijn doel was een volstrekt ander: Hij wilde slechts één boodschap 
doorgeven. Namelijk dat Jezus de Messias is! En dat deed hij niet om 
zijn eigen gelijk te halen, maar om bij de ander, zijn lezers, een reac�e 
los te maken: geloof! De hele boodschap van het Johannesevangelie 
valt samen in één zin: ik verkondig dat Jezus de Messias is opdat 
jij geloo�! En dat is natuurlijk niet alleen de boodschap van het 
Johannesevangelie, maar dat is [door de bril van het Nieuwe Testament 
gelezen] de boodschap van de hele Bijbel! Dát brengt de dynamiek in 
de Bijbel als Gods Woord en zo ontstaat er volop ruimte voor het werk 
van de Heilige Geest! 

Dat bracht de kerkenraad bij de volgende vraag: kan de 
discussie over de vrouw in het ambt en het func�oneren 
van de vrouw in het ambt deze kernverkondiging in de weg 
staan? Volgens onze kerkenraad is het antwoord hierop 
duidelijk: nee. 
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Lees Richteren 4. Hier luisteren we naar een ruige geschiedenis uit het Oude Testament en maken 
we kennis met een heel erg boeiende vrouw. Deborah was haar naam. Zij leefde in een moeilijke �jd. 
Want het volk Israël had de weg des Heren verlaten en daarop was de rampspoed gekomen. De vijand 
hield het land en het volk in een ijzeren greep. De handel was lamgelegd. De landbouw was tot een 
minimum beperkt. Zo zuch�e het land is al 20 jaar onder de beze�ng en de beze�er houdt het stevig 
onder de duim! De jeugd kende vrijheid alleen nog maar van horen zeggen. Het volk was vreesach�g en 
neerslach�g. Want koning Jabin uit de Noordelijke stad Hazor overheerste heel Israël! Zijn rechterhand 
was de gevreesde generaal Sisera. Hij had 900 ijzeren strijdwagens en daarmee een verschrikkelijk 
militair overwicht. Hij kon alle andere volkeren die minder bewapend waren snel onder de voet lopen en 
dat deed hij dan ook! Het was allemaal kommer en kwel in Israël, maar net als Tijl Uilenspiegel konden 
de mensen niet anders zeggen dan : “Het is onze eigen schuld, want wij hebben God verlaten!” Een 
militaire oplossing leek dan ook niet in het verschiet te liggen. Eén weg werd onderwijl druk gebruikt. 
Elke dag gingen velen over de weg van Bethel naar Rama. Want halverwege onder een palmboom 
hield Deborah zi�ng. Bij haar kwamen de mensen met alle rechtsgeschillen, zowel op maatschappelijk 
als religieus gebied. Zij kent ook God in haar leven en zij was aangesteld om het volk terug te brengen 
tot God en te bevrijden uit de greep van mach�ge overheersers. Deborah is een tussenpersoon 
(=ambtsdrager) tussen God en de mensen. Zij was de verkondigster van Gods woord! Zij voelde ook 
met fijne vrouwelijke intuï�e aan wanneer de �jd was aangebroken dat het vijandelijke juk verbroken 
zal worden! Tevens bese�e zij dat niet een vrouw, maar een man het leger aan zal moeten voeren! 
Barak ontving de opdracht: breng een leger van �enduizend man op de been! Ook hier wist Deborah 
op bescheiden wijze leiding te geven. Geïnspireerd vanuit God zocht zij niet haar eigen eer, maar het 
heil van Gods volk. Zij plaatste zich derhalve niet boven, maar naast Barak. Want zij ach�e de ander 
uitnemender dan zichzelf. Zij gaf wel leiding door te inspireren:”Vrees niet voor de overmacht!” 
Terwijl de strijd nog gevoerd moest worden, wist Debora al dat de strijd reeds gestreden is en de 
overwinning zeker is. Haar tactvolle geestelijke leiding werkte bevrijdend op Barak. Zij gaf aan wanneer 
de strijd gevoerd kon worden: “De Heer is reeds voor je uit getogen.” Het kleine leger van �enduizend 
infanteristen stond tegenover een sterke cavalerie van negenhonderd ijzeren strijdwagens. De uitslag 
leek naar menselijke maatstaf zeker. Sisera hoefde slechts af te wachten hoe hij de buit binnen zal halen! 
Maar toen zaaide de Here verwarring. Wellicht ging het regenen en onweren en  liepen de strijdwagens 
vast. In paniek ging het volk alle kanten uit. De overwinning werd behaald. Uiteindelijk werd ook de 
legeraanvoerder Sisera door een andere vrouw op sluwe wijze gedood en kwam er een einde aan de 
onderdrukking . Debora zong haar vreugdelied en het volk kreeg veer�g(!) jaar rust.

Vrouwen in de bijbel
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Vrouwen rondom Jezus

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam 
Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon 
de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep 
naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem 
en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als 
dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet 
dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, 
zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga 
nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit 
moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat 
is wat ik jullie te zeggen had.’ 

Mat 28:1-7

In het hele evangelie spelen vrouwen een belangrijke rol. We 
ontmoeten Maria. Zij is een onbeduidende vrouw uit een 
onbeduidende plaats in een onbeduidende landstreek. Zij hee� echt 
alles tegen. Maar wanneer Gods woord in haar leven komt, valt het in 
weltoebereide aarde. En zij maakt zich direct dienstbaar aan Gods wil: 

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Lukas 1: 38

En wanneer Jezus geboren is en zijn ouders met Hem naar de tempel 
gaan, om Hem daar aan God voor te stellen, dan vindt daar een 
wonderlijke ontmoe�ng plaats. Want daar is Simeon, die meteen zijn 
lofzang zingt. Maar daar is ook de oude profetes Anna. Lukas vertelt 
van haar: 

Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam 
Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met 
haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd 
in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat 
moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind 
met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

Lukas 2: 36-38

Wanneer Jezus later het land doortrekt, lezen we met enige 
regelmaat over vrouwen, die Hem volgden en dienden. Zij behoorden 
waarschijnlijk tot het vaste gevolg van de bredere discipelkring. Een 
enkele komt daarbij zelfs wat nader voor het voetlicht. In Bethanië, 
vlakbij Jeruzalem, woonden vrienden van Jezus: Lazarus, Martha en 
Maria.Wanneer je de Bijbel leest, merk je dat Lazarus eigenlijk wat in 
de schaduw blij�. Hij speelt natuurlijk een hoofdrol in de geschiedenis 
van zijn opwekking, maar is daarin nadrukkelijk lijdend voorwerp. Maar 
zijn beide zusters komen meer uit de schaduw.  

*Martha was druk in dienst om het Jezus naar het zin te maken. 
*en Maria zat als een leerlinge aan de voeten van Jezus om 
door Hem onderwezen te worden. 

Maar de belangrijkste rol voor de vrouwen rond Jezus ligt op de 
Paasmorgen. Eigenlijk is het, zeker in die �jd gezien, een onbegrijpelijke 
taak die zij krijgen. Want in het Oude Oosten kon een vrouw niet voor 
de rechtbank getuigen. Haar getuigenis werd niet als waarheid erkend 
en was dus eigenlijk zinloos en nu�eloos. Maar het hee� de Here God 
behaagd om juist vrouwen te maken tot getuigen van de Opstanding! 
Zij waren de eerste verkondigers van het evangelie. Want zij mochten 
aan de kerngemeente de boodschap brengen dat Hij lee�. Daarmee 
gaf de Here God hen de belangrijkste taak, die ooit een mens op deze 
aarde zou hebben kunnen ontvangen. Er is wel eens opgemerkt dat 
waar in de vrouw Eva de wereld in zonde gevallen is, waardoor de 
vrouw, theologisch gezien, een ondergeschikte posi�e gekregen hee�, 
zij op de Paasmorgen toen zij geroepen werd als verkondigster van de 
blijde boodschap, in ere hersteld is.

7

folder.indd 1-3-2011, 5:107



Paulus en de vrouw in het ambt
Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt 
blijven, zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het 
is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. Heeft het woord van God zich soms 
verspreid vanuit uw gemeente? Of heeft het enkel u bereikt? Wie van u denkt te kunnen profeteren of in het 
bezit van de Geest te zijn, dient te erkennen dat wat ik u schrijf een bevel van de Heer is.

1 Cor 14: 34-38

Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is 
in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw. Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich 
maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt, moet ze haar hoofd bedekken.

1 Cor 11: 5-6

Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf 
onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. Want Adam werd als eerste geschapen, 
pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. Ze zal worden 
gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen 
levenswijze.

1 Tim 2: 11-15

In de discussie over de vrouw in het ambt wordt meestal snel een beroep op de apostel Paulus 
gedaan. Dat is eigenlijk ook wel begrijpelijk, want hij spreekt duidelijke en klare taal. Bovendien 
is hij een theoloog, die in zijn dagen les gehad hee� van beroemde rabbijnen zoals bijvoorbeeld 
Gamaliël (zie Handelingen 22: 3 en Handelingen 5: 34).
Maar een beroep op Paulus gee� toch niet meteen die klare duidelijkheid als menigeen denkt. 
Want het vraagt ook grote zorgvuldigheid om Paulus te begrijpen. Want wat was Paulus’ 
bedoeling nou precies met de woorden die hij bijvoorbeeld sprak in bovengenoemde teksten? 
Wij leven meer dan twin�g eeuwen na de apostel Paulus. Ook onze wereld is een verwarde 
wereld. Maar binnen de context van de huidige wereld is de posi�e van de vrouw behoorlijk 
veranderd: jonge mensen kunnen, ongeacht hun geslacht, studeren,  zich ontwikkelen en 
zichzelf ontplooien. Dáárom moeten wij ook, willen wij Paulus recht doen, binnen de huidige 
maatschappelijke orde kijken welke mogelijkheden er (Bijbels gezien) voor vrouwen binnen de 
gemeente liggen. 
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Omdat in het Nieuwe Testament het woord ‘ambt’ helemaal niet 
voorkomt, is meteen duidelijk, dat het in bovengenoemde teksten niet 
gaat over de exclusieve discussie over de vrouw in het ambt. Maar het 
gaat breder. Het gaat over de posi�e of beter het func�oneren van 
vrouwen in de gemeente. Reeds eerder merkten we dat het evangelie 
grensdoorbrekend was. Paulus zegt bijvoorbeeld tegen de gemeente 
van Gala�ë:

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u 
bent allen één in Christus Jezus.” 

Gal 2: 3

Met andere woorden: in Christus vallen alle verschillen weg. Maar 
het is nimmer de bedoeling van de apostel geweest om de bestaande 
maatschappelijke orde op zijn kop te ze�en. Slaven en vrijen, 
mannen en vrouwen hadden in Christus weliswaar een nieuwe plaats 
gekregen, maar ze bleven gewoon in hun maatschappelijke rolpatroon 
func�oneren. En dat was niet zonder reden, want Paulus had zeker in 
Corinthe, maar ook in de andere gemeentes wel genoeg andere zorgen 
aan zijn hoofd. Juist in Corinthe dreigde de boel soms vreselijk uit de 
hand te lopen. Allerlei mensen riepen allerlei meningen door elkaar. 
En men ging zelfs met de gaven van de Heilige Geest op de loop. In 1 
Corinthiërs 12 en 13 lezen we daar meer over. 
Daarom probeerde Paulus op allerlei gebied orde op zaken te stellen. 
Zo werden bijvoorbeeld ook die vrouwen tot de orde geroepen, die 
voor zichzelf met een eigen theologie een leidende rol opeisten in de 
gemeente. Dat Paulus zich daarbij een goede leerling toonde uit de 
rabbijnse school, blijkt wel uit het feit dat hij zich daarbij beriep op 
het Scheppingsverhaal uit Genesis 2 en het verhaal over de zondeval 
in Genesis 3. Maar hij deed dat niet alleen als leerling van de Joodse 
rabbijnen. Maar hij had daar nog een ándere reden voor: Vanaf het 
begin is de kerk bedreigd door de gnos�ek.

De gnostiek: is een mystieke stroming in het vroege Christendom, die lijnrecht 
tegenover het ‘confessionele”/belijdende christendom stond. Gnosis betekent 
kennis. De gnostici leerden dat de mensen vervreemd waren van zichzelf. Door een 
proces van persoonlijke inkeer kon men weer genezen worden. Voor de historiciteit 
van Jezus was daarbij geen ruimte, evenmin als voor zijn mens-zijn. Men geloofde 
ook niet dat Jezus voor onze zonden gestorven is en evenmin dat het geloof in 
Christus een reddende werking had. Maar Jezus is de verlosser die de mens oproept 
zichzelf te herinneren. Met name in de eerste drie eeuwen na Christus beleefde de 
gnostiek een bloeitijd en bedreigde ze het belijdende christendom en dreigde de 
kerk daaraan zelfs ten onder te gaan. 

Ook de gnos�sche wijsheidsleraren maakten in hun betoog graag 
gebruik van het scheppingsverhaal. En zij hadden met hun valse 
‘bevindelijke’ praat vaak juist grote invloed op de vrouwen in 
de gemeente. Het is daarom alsof Paulus waarschuwt dat, zoals 
ééns in het paradijs de slang de vrouw Eva hee� verleid, nu het 
slangengif van de gnos�ci de vrouwen in de gemeente dreigt te 
verleiden. Dáárom is Paulus héél radicaal. Dat past trouwens ook 
wel een beetje bij zijn karakter en zijn roeping. Want Paulus schrij� 
zijn brieven niet als doordachte theologische werken in een ideale 
studieomgeving, maar vanuit het veld. Zijn theologie is daarom ook 
vaak `gelegenheidstheologie` En hij kan daarbij soms heel radicaal uit 
de hoek komen. 
-Een goed voorbeeld daarvan is de Galatenbrief, waarin hij het 
uitroept:

“Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd 
heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij” 

-En elders in diezelfde brief roept hij het uit:  
“Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie hee� u in zijn ban gekregen?”

-En over de dwaalleraars merkt hij op: 
“Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers!”
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Zo probeert Paulus dus met alle middelen orde op zaken te stellen in de roerige en vaak tot op 
het bot verdeelde gemeentes van zijn �jd. En hij poogt iedereen tot bedaren te brengen. 
Maar hij zou met zichzelf in tegenspraak zijn, wanneer hij daarom vond dat vrouw in álle gevallen 
zouden moeten zwijgen. Want in dezelfde brief aan de Corinthiërs schrij� hij ook: 

“ Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert” 

Het is dus voor Paulus gewoon en heel vanzelfsprekend dat vrouwen in de gemeente bidden 
én profeteren en dat ze dus op een bepaalde manier hun stem verhieven en voorgingen in de 
gemeente. Hij maakt er geen punt van dát het gebeurt, maar meer hoe het gebeurt. 
Want nogmaals: het gaat er Paulus vooral om dat alles in de gemeente in goede orde geschiedt 
en dat de gemeente zich wapent tegen de gnos�ek.
Vanuit die context dienen we ook Paulus woorden aan Timothëus te lezen:  

“Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen;  ik sta haar dus niet toe dat ze zelf 
onderwijst of gezag over mannen hee�; ze moet bescheiden zijn.”

Het werkwoord  ‘toestaan’ hee� hier een speciale betekenis. Het gaat daarbij niet om een 
algemene geldigheid, maar om een toestaan in een speciale situa�e. Je zou het ook kunnen 
vertalen met: “in dit (bijzondere) geval” En dan moeten we denken aan datgene wat hierboven 
beschreven is met betrekking tot de gnos�ek en de onrust in de gemeentes. 
Het is daarom jammer dat juist deze Bijbelgedeelten, die bedoeld waren voor een concrete 
situa�e in concrete gemeentes in de loop der eeuwen steeds meer een eigen leven zijn gaan 
leiden los van de context waarin ze geschreven zijn (en dat Paulus daaronder te lijden hee� gehad 
omdat velen hem als een vrouwenhater hebben afgeschilderd). Want er zijn ook momenten in de 
Bijbel zichtbaar waarin de apostel vol dankbaarheid constateert dat vrouwen schouder aan 
schouder met hem meewerken bij de verkondiging van het evangelie. Bijvoorbeeld in Fillipenzen 
4: 3, waarin de namen van twee vrouwelijke medearbeiders genoemd worden.

Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. En u, trouwe 
vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens 
en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.

Meerdere vrouwen hebben een belangrijke rol in de discipelkring en zijn zelfs de eerste 
boodschappers (evangelisten) van de opstanding. De vraag is voor velen in de kerk daarbij of deze 
vrouwen daarmee ook ambtsdragers waren, dat is niet zo duidelijk. In die �jd waren er ook nog 
geen ambtsdragers wat het erg las�g te vergelijken maakt. Als we de rol van deze vrouwen willen 
vertalen naar deze �jd gaat het er om hoe je de bijbel leest, doe je dat sta�sch of dynamisch? Een 
dynamische uitleg gee� meer ruimte voor een vertaling naar deze �jd.

God gee� iedereen talenten en die mogen ook in gezet worden in het ambt.

Man een vrouw zijn gelijkwaardig geschapen, naar Gods beeld om samen te regeren over de schepping vandaar dat ik 
voorstander ben van vrouwen in de kerkenraad.

Vanuit mijn opvoeding was ik er vroeger tegen. Nu tot het inzicht gekomen dat de le�er doodt, maar dat de Geest levend 
maakt. Niemand kan mij overtuigen dat het niet mag en ik kan niet meer tegen vrouwen in het ambt zijn.

Binnen de bijbel is er sprake van een ontwikkeling, de cultuur werkt ook mee. In deze �jd is er geen bezwaar. We moeten 
ons ook afvragen hoe wij als kerk in de wereld staan en ons niet buitenspel ze�en met standpunten die sterk afwijken op het 
gebied van wetenschap en de rol van vrouwen.

Veel informa�e gekregen en het is een worsteling geweest om een mening te vormen. Er is weinig bijbels op tegen. We 
moeten een vrouw haar talenten moeten laten gebruiken. 

In Genesis 1 staat dat de mens als man en vrouw is geschapen naar Gods beeld en daarom ben ik voor.

Het is een worsteling, op internet zijn veel meningen te vinden. Voorlopig is mijn mening dat vrouw in het ambt iets te ver 
gaat al zal ik er geen punt van maken. Een defini�eve mening is nog niet gevormd.
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Enkele reacties van kerkenraadsleden na afloop van de gesprekserie over vrouwen in het ambt:

God gee� iedereen talenten en die mogen ook in gezet worden in het ambt.

Man een vrouw zijn gelijkwaardig geschapen, naar Gods beeld om samen te regeren over de schepping vandaar dat ik 
voorstander ben van vrouwen in de kerkenraad.

Vanuit mijn opvoeding was ik er vroeger tegen. Nu tot het inzicht gekomen dat de le�er doodt, maar dat de Geest levend 
maakt. Niemand kan mij overtuigen dat het niet mag en ik kan niet meer tegen vrouwen in het ambt zijn.

Binnen de bijbel is er sprake van een ontwikkeling, de cultuur werkt ook mee. In deze �jd is er geen bezwaar. We moeten 
ons ook afvragen hoe wij als kerk in de wereld staan en ons niet buitenspel ze�en met standpunten die sterk afwijken op het 
gebied van wetenschap en de rol van vrouwen.

Veel informa�e gekregen en het is een worsteling geweest om een mening te vormen. Er is weinig bijbels op tegen. We 
moeten een vrouw haar talenten moeten laten gebruiken. 

In Genesis 1 staat dat de mens als man en vrouw is geschapen naar Gods beeld en daarom ben ik voor.

Kun je na het lezen van verhaal over Deborah nog zeggen dat een vrouw geen ambtsdrager mag zijn (zoals Deborah dat wel 
was)?

Het is een worsteling, op internet zijn veel meningen te vinden. Voorlopig is mijn mening dat vrouw in het ambt iets te ver 
gaat al zal ik er geen punt van maken. Een defini�eve mening is nog niet gevormd.
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Met deze brochure hopen we u als gemeente veel duidelijk gemaakt te hebben omtrent onze 
besluitvorming waar het gaat om de vrouw in het ambt. Voor ons als kerkenraad was het een 
intensief traject dat veel discussies teweeg hee� gebracht, maar waarin ook meningen zijn gewijzigd. 
Het maakte het geheel van deze besluitvorming erg indrukwekkend om aan deel te nemen. Hoewel 
de kerkenraad begrijpt dat, gezien de verscheidenheid aan visies binnen de kerk over dit onderwerp, 
niet iedereen in de gemeente zich voluit achter deze beslissing kan scharen, moge iedereen beseffen 
dat de kerkenraad zijn besluit niet anders genomen hee�, dan na gebed om Gods wijsheid. Daarom 
hoopt de kerkenraad dat dit besluit breed in de Noorderkerkgemeente gedragen zal worden, omdat 
ook deze stap gezet is tot verdere opbouw van de Kerk in dat deel van de gemeente van Christus 
waarover Hij ons verantwoordelijk gesteld hee�.
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