Ds. Rob Visser over twee opvallende argumenten in de vrouw-in-ambt discussie
woensdag 30 november 2016 23:11 - Laatst aangepast donderdag 02 maart 2017 20:14

GKN Ds. Rob Visser weegt en bespreekt op zijn website evangelie-voor-elke-dag.nl nog twee
opvallende argumenten die gaan over het uitleggen van de Bijbel in de discussie over de vrouw
in het ambt:
1. dat het in 1 Timotheus 2:12 niet gaat om de vrouw in het algemeen maar om vrouwen die
zich gezag willen toe-eigenen.
2. dat Paulus hier schrijft dat vrouwen niet mogen leren en geen gezag over mannen mogen
hebben omdat de vrouwen in die tijd heel weinig kennis hadden.

Argument 1. Alleen vrouwen die zich gezag willen toe-eigenen
mogen geen gezag uitoefenen
In 1 Timotheus 2:12 staat geschreven:

Maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich
rustig houden.

Ds. Visser schrijft over dit argument:

Het zou Paulus er niet om gaan dat de vrouw geen gezag als lerend ambtsdrager zou mogen
uitoefenen maar ze mag het zichzelf niet toe-eigenen. Voor deze uitleg wordt dan een beroep
gedaan op het Griekse woord authentein dat in deze tekst gebruikt wordt. De vraag is wat dit
woord betekent.

(...)

Is het zo dat je uit het woord authentein dat hier gebruikt wordt kunt halen dat het in 1 Tim 2
alleen om vrouwen gaat die mannen willen domineren of in ieder geval zich macht aanmatigen
om mannen te kunnen overheersen?
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Wanneer we gaan kijken naar het gebruik van dit woord in de Griekse taal, moet je je echt in
veel bochten wringen om dat te kunnen volhouden.

En waarom?
1. dit woord is een zeldzaam woord in het Grieks. Het werd niet gebruikt in literaire teksten,
wel in de meer eenvoudige vorm van de taal.
2. christelijke schrijvers gebruiken meerdere keren dit woord om uit te drukken dat God of
Jezus gezag hebben en uitoefenen. Daarom kan het woord
authentein van zichzelf geen
negatieve of aanmatigende betekenis hebben.

In 'Zonen en dochters profeteren' wordt betoogd dat de betekenis van authentein niet positief
kan zijn. Zij gronden zich op een studie van Prof Westfall die een heel omstreden taaltheorie
aanhangt. Ds. Visser schrijft daarentegen:

Als je dan teruggaat naar een groot deel van de teksten waarin dit woord gebruikt wordt, kan dit
niet zo zijn. Dan moet je heel geforceerd gaan lezen. Een negatieve betekenis kan dit woord
krijgen in het verband waarin het gebruikt wordt. Dan komt het negatieve uit de rest van de
tekst.

en

Het wordt ook in een bepaalde tijdsvorm van dit werkwoord gebruikt met als betekenis je gezag
aanmatigen maar die tijdsvorm wordt nu juist in 1 Tim 2:12 niet gebruikt!

Argument 2: Vrouwen hadden heel weinig kennis, daarom niet
onderwijzen en geen gezag
Visser haalt het deputatenrapport 'Samen dienen' aan waarin gesproken wordt over de
onkundigheid van vrouwen in die tijd. Hij citeert uit dat rapport o.a.:
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Het is aan ieder toegestaan te profeteren en te spreken, maar niet zomaar, daarvoor is kennis
en inzicht nodig en zonder onderwijs is het niet verstandig te spreken.

Deputaten schrijven dat de zwijgteksten niet alleen gelden voor vrouwen, maar voor zowel
mannen als vrouwen die onvoldoende kennis en inzicht hebben.

Visser brengt daartegen in:
1. er waren zeker in de kerken vrouwen die ook in de ogen van de samenleving kennis en
inzicht hadden. (Priscilla, Lydia, aanzienlijke Griekse vrouwen)
2. ook niet alle mannen konden ambtsdrager worden, alleen als ze voldeden aan bepaalde
voorwaarden (1 Tim 3 en Titus 1:5-9)
3. mannen hoefden ook niet eerst een bepaalde opleiding te volgen; er waren zelfs niet vele
aanzienlijken (1 Kor 1:26-29)
4. vrouwen worden juist ingeschakeld bij het onderwijs (Titus 1:3-5)
5. het argument van onvoldoende kennis en inzicht wordt ook niet gebruikt in Efeze 5 als het
gaat om het hoofd zijn van de man in het huwelijk.
6. heel vreemd is dat dit argument een duidelijke plaats krijgt, terwijl de grond die Paulus
aanvoert onder leiding van de Heilige Geest - namelijk de volgorde bij de schepping - bijna niet
naar voren komt in dit rapport.

en concludeert:

Wat Paulus duidelijk zegt onder leiding van de Geest wordt heel weinig in rekening gebracht
terwijl een gezochte reden veel meer naar voren komt. Zo wordt de Schrift in zijn duidelijkheid
onduidelijk gemaakt! Die onduidelijkheid is dan in het rapport weer een reden om niet zoveel in
onze tijd met 1 Tim 2 en 1 Korinthe 14 te kunnen. Heel vreemd!

Het is duidelijk dat ons op deze manier niet de weg gewezen wordt die de Geest ons juist wel
wijst.
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Volgende week gaat Visser in op wat ds. Matthijs Haak heeft geschreven over het rapport
'Samen dienen'.

JT

Bron: evangelie-voor-elke-dag.nl 30-11-2016 ds. Rob Visser - Aanmatigende of onkundige
vrouwen - discussie vrouw in het ambt
.

Voor meer algemene lijnen in het actuele gesprek over de vrouw in het ambt door ds. Visser zie
werkenaaneenheid.nl 12-11-2016 GKN ds. Rob Visser - Zonen en dochters profeteren .
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