
DNA van de gemeente

- Liefhebbende familie

- Toegewijde aanbidders

- Leiderschap en toerusting

- Functioneren als Lichaam

- Lokale eenvoudige samenkomsten

- Naar buiten toe… het evangelie brengen



Positie van mannen en vrouwen 
in het Lichaam.

Alle vrouwen moeten onder alle omstandigheden onder het gezag van 
mannen staan. De vrouw mag onder geen enkele omstandigheid gezag 

hebben over een man.

Tradities, leringen van mensen



GEZAG



Conclusies tot nu toe:

• God/Yeshua staat boven alles, Hij heeft gezag over alles en iedereen!

• Al het menselijk gezag komt van God, het moet je door God gegeven zijn.

• God delegeert gezag op basis van een te verrichten taak of functie.

• Dit gezag is gebaseerd op basis van de relatie tussen 2 personen (wederzijdse 

verantwoordelijkheid: gezag en ondergeschiktheid)

• In de Bijbel staan 6 verschillende relaties waarin gezag wordt uitgeoefend 

(gezagskringen). Elk vorm van menselijk gezag moet verbonden kunnen 

worden aan een specifieke gezagskring. 



GEZAGSKRINGEN / RELATIES

Huwelijk
man - vrouw

Gezin
ouders - kinderen

Overheid
regeerders - burgers

Gemeente
oudsten - gemeenteleden

Werk
werkgever - werknemer

Schepping
mens - natuur

Huwelijk
man - vrouw



Hoofdschap Onderwerping / onderdanigheid



1. Heeft ‘hoofdschap’ betrekking op alle mannen of alleen getrouwde 
mannen?

Ef.5:22-33: want de man is het hoofd van de vrouw..

1 Kor.11:2-16: Ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en 
de man het hoofd van de vrouw..



2. Heeft ‘onderwerping’ betrekking op alle vrouwen of alleen 
getrouwde vrouwen?

Ef.5:22,24, Kol.3:18: Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig..

Tit.2:4-5: Opdat zij de jongere vrouwen leren… hun eigen mannen onderdanig 
te zijn…

1 Pet.3:1-5: Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig…

1 Kor.14:34-35: Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun 
immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook 
de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen 
man vragen… 

1 Tim.2:9-15: Een vrouw moet zich laten onderwijzen, in alle onderdanigheid..



Uit deze teksten kunnen we niet afleiden dat alle vrouwen onderdanig moeten 

zijn aan alle mannen, maar dat het alleen op het huwelijk betrekking heeft. 

Dus zowel het hoofdschap van de man als de onderwerping van de vrouw zijn 

niet Bijbels. 



Schepping: 

Gen.1:26-28: En God zei: Laten Wij mensen maken… en laten zij heersen over 
de vissen van de zee, de vogels van de lucht, over het vee, over heel de 
aarde… Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar…

Ps.8:7: U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles 
onder zijn voeten gelegd.

Jak.3:7: Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende 
dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur.

4. BIJBELSE VOORBEELDEN WAARIN VROUW GEZAG UITOEFENT



Gezin: 

Ex.20:12: Eer uw vader en uw moeder…

Lev.19:3: Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader…

Ef.6:1, Kol.3:20: Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere.

BIJBELSE VOORBEELDEN WAARIN VROUW GEZAG UITOEFENT



Werk: 

Abigaïl heeft gezag over haar knechten (1 Sam.25:18-19)

Welgestelde vrouw met gezag over haar knechten (2 Kon.4:8,24)

Efraïms dochter bouwde 3 steden (1 Kron.7:24)

Esther geeft opdracht aan knecht (Esther 4:5)

BIJBELSE VOORBEELDEN WAARIN VROUW GEZAG UITOEFENT



Overheid: 

Vrouwelijke stamhoofden (Gn.36, 1 Kron.1:39)

Wijze vrouw die duidelijk politiek gezag had (2 Sam.20:1-22)

Koningin van Sheba, Koningin Vasti, Eshter, Kandake (Hand.8:27)

1 Kon.11:19, 15:13, 2 Kon.8:26, 10:13, 24:8

Jer.29:2, Dan.5

BIJBELSE VOORBEELDEN WAARIN VROUW GEZAG UITOEFENT



Vrouwen als auteurs van belangrijke delen van de Bijbel 

5. GEEFT GOD VROUWEN GEESTELIJK GEZAG?

Hagar: Gen.16:7-13, 21:17-18 (over Ismael)

Rebekka: Gen.25:23 (over haar zonen)

Vrouw van Manoach: Ri.13:3-7 (Simson)

Debora: Ri.5:1-31

Hanna: 1 Sam.2:1-10 (over Koninkrijk, vs.10)

Moeder van koning Lemuël: Spr.31

Elisabeth: Luk.1:41-45 (profetie over de Messias)

Maria: Luk.1:46-55 (profetie over de toekomst) 



Vrouwen als auteurs van belangrijke delen van de Bijbel 

5. GEEFT GOD VROUWEN GEESTELIJK GEZAG?

2 Pet.1:21: want de profetie is destijds niet voortgekomen door de wil van een 

mens (anthropos), maar heilige mensen (anthropos) van God, door de Heilige 

Geest gedreven, hebben gesproken.



God stelde vrouwen aan in de functie van profetes 

5. GEEFT GOD VROUWEN GEESTELIJK GEZAG?

Vrouwen die ‘profetes’ genoemd worden:

Mirjam (Ex.15:20)

Debora (Richt.4:4)

Chulda (2 kon.22:14, 2 Kron.34:22)

Noadja (Neh.6:14)

Anna (Luk.2:36)



God stelde vrouwen aan in de functie van profetes 

5. GEEFT GOD VROUWEN GEESTELIJK GEZAG?

Vrouwen die ‘profeteerden’ of ‘zullen profeteren’:

Hanna (1 Sam.2:1-10)

Uw dochters (Joel 2:28, Hand.2:17)

Maria Magdalena (Mat.28:1-10)

Elisabeth (Luk.1:41-45)

Maria (Luk.1:46-55)

4 ongehuwde dochters van Filippus (Hand.21:9)

Iedere vrouw die profeteert (1 Kor.11:5)



God stelde vrouwen aan in de functie van profetes 

5. GEEFT GOD VROUWEN GEESTELIJK GEZAG?

Kunnen profeten worden gezien als mensen met geestelijk gezag?

• God verscheen aan hen

• God zond hen

• HG inspireerde hen

• Zij deden voorspellingen die uitkwamen

• Zij gaven profetische opdrachten

• Zij gaven geestelijke leiding

• Zij spraken Gods volk toe in openbare samenkomsten



God gaf vrouwen geestelijk gezag in het leven van zijn volk

5. GEEFT GOD VROUWEN GEESTELIJK GEZAG?

• Mirjam: Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, … Ik heb Mozes, Aaron 

en Mirjam vóór u uitgezonden (Mich.6:4)

• Debora: richterschap was politiek-godsdienstige instelling. Gezag was door 

God verleend (Richt.2:18). 

• Koning Josia raadpleegde Chulda (2 kon.22-23, 2 Kron.34-35).

• Esther stelde een nieuw feest in, Purim: 9:28-32.



Bezwaren tegen uitoefening geestelijk gezag door vrouwen

5. GEEFT GOD VROUWEN GEESTELIJK GEZAG?

• Voorbeelden uit OT vormen geen bewijs voor vrouwelijk gezag in de gemeente.

• Op grond van Gen.3:16 moeten mannen over vrouwen heersen.

• 1 Tim.2:12: ik sta niet toe dat een vrouw… gezag over de man heeft (NBG)



We zien in de Bijbel dat vrouwen groepen mensen toespreken

6. MOGEN VROUWEN GODS WOORD VERKONDIGEN?

- Mirjam zong “hun” ten antwoord (Ex.15:1,20-21)

- Dochters van Selofchad gingen staan voor Mozes, voor Eleazar, de leiders en 

heel de gemeenschap… (Num.27:1-2)

- Anna  sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. 

(Luk.2:36-38)

- Genezen vrouw in synagoge, werd opgericht en verheerlijkte God (Luk.13:13)

- Samaritaanse vrouw ging naar de stad en zei tegen de mensen: Kom, zie 

Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou Hij niet de Messias 

zijn? (Joh.4:28)



Bezwaar: verhalen kunnen niet worden gebruikt als basis van leerstelling

6. MOGEN VROUWEN GODS WOORD VERKONDIGEN?

- 2 Tim.3:16: Elk schriftwoord is nuttig..

- Rom.15:4: Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing 

geschreven…

- 1 Kor.10:11: lessen zijn tot voorbeeld en waarschuwing voor ons.. 



We zien vrouwen profetische bediening hebben (= Gods woord verkondigen):

6. MOGEN VROUWEN GODS WOORD VERKONDIGEN?

Mirjam (Ex.15:20)

Debora (Richt.4:4)

Chulda (2 kon.22:14, 2 Kron.34:22)

Anna (Luk.2:36)

Uw dochters zullen profeteren (Joel 2:28, Hand.2:17)

4 ongehuwde dochters van Filippus (Hand.21:9)

Iedere vrouw die profeteert (1 Kor.11:5)



1 Kor.11:2-16:

7. MOGEN VROUWEN SPREKEN IN DE GEMEENTE?

- vs.4-5: Paulus gaat ervan uit dat beide in openbaar profeteren en bidden.

- Gaat over samenkomsten van de gemeente:

- vs.16

- profeteren vond plaats in de gemeente, zie 1 Kor.14:4,5,23-24

- rest van 11: nog een paar keer ‘gemeente’: o.a. 17,18,22



Waarom moeten vrouwen hun hoofd bedekken wanneer ze profeteren:

7. MOGEN VROUWEN SPREKEN IN DE GEMEENTE?

vs.3,5: teken dat zij het hoofdschap van haar man in huwelijk erkent.

vs.10: teken van gezag om te mogen profeteren (exousia = gezag uitoefenen)

1 Kor.11 leert ons: de vrouw mag profeteren in de gemeente.



1 Kor.14: welk soort spreken is verboden in de gemeente?

7. MOGEN VROUWEN SPREKEN IN DE GEMEENTE?

Het gaat over samenkomsten van de gemeente (vs.4,5,12,19,23,28,33,34)

Zowel mannen als vrouwen profeteren (vs.1,5,24, etc.)



Welk soort spreken is verboden in 1 Kor.14:34-35

7. MOGEN VROUWEN SPREKEN IN DE GEMEENTE?

Paulus heeft het over getrouwde vrouwen.

Niet ieder spreken wordt verboden

- 3 x zwijgen (sigao): 28, 30, 34

- 2x spreken (laleo), 300 x in NT voor allerlei vormen van spreken

- 1 Kor.11 gaat over vrouwen die profeteren

- Is gedachte in 1 Kor.14 niet juist dat iedereen wat heeft?

- wanneer “totaal verbod” op spreken, dan ook niet zingen, getuigenis?



Welk soort spreken is verboden in 1 Kor.14:34-35

7. MOGEN VROUWEN SPREKEN IN DE GEMEENTE?

• Betekenis van laleo blijkt uit context van het spreken (v.34 > 35): vragen 

om iets te weten te komen: “als zij iets willen leren..”, “laten zij dat thuis 

vragen..”.

• Context = vs. 29, beoordelen van profetie van de ander. 

• Vs.34: ging mogelijk over opstandige manier van spreken.



Welk soort spreken is verboden in 1 Kor.14:34-35

7. MOGEN VROUWEN SPREKEN IN DE GEMEENTE?

Wat wordt verboden: dat een getrouwde vrouw (op een niet-onderdanige 

manier), in de gemeente, een profetie van haar eigen man toetst.

Zorgt voor wanorde, vs.33. Net als tegelijk in andere talen spreken (23), in 

tongen spreken zonder uitleg (26-28) en profeten die elkaar niet de beurt 

geven (29-33). 

Vs.40: laat alles in goede orde gebeuren!



8. MOGEN VROUWEN GODS WOORD ONDERWIJZEN AAN MANNEN?

De bijbel bevat veel opdrachten zonder onderscheid man / vrouw: 

Mat.5:19b: … maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden..

Mat.28:19-20: Ga dan heen, onderwijs al de volken…

Kol.3:16: … onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht…

2 Tim.2:2: vertrouw dat toe aan trouwe mensen (anthropos) die bekwaam zijn 

om ook anderen te onderwijzen.

Heb.5:11-12



8. MOGEN VROUWEN GODS WOORD ONDERWIJZEN AAN MANNEN?

Onderwijs is een priesterlijke taak

1 Pet.2:9: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, 

een heilig volk… opdat u de deugden zou verkondigen van Hem…

Rom.15:16: om een dienaar van Yeshua te zijn voor de heidenen, door het 

evangelie van God als een priester te dienen, …

Op.1:5-6: … en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters…

Op.5:9-10: En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters…

Gaan deze teksten alleen over mannen?



8. MOGEN VROUWEN GODS WOORD ONDERWIJZEN AAN MANNEN?

Onderwijs is een priesterlijke taak

Taken van priesters:

• Offers brengen: Leviticus, Rom.12:1, Heb.13:15, 1 Pet.2:5

• Voorbede doen voor anderen: OT priesters zegenden het volk, voorbede NT: 

1 Tim.2:1, Ef.6:18-19

• Gods woord onderwijzen: Lev.10:8-11, Dt.17:9-11, 2 Kron.15:3, Ez.7:10, 

Neh.8:7-8, Ez.44:21-23, Mal.2:7.



8. MOGEN VROUWEN GODS WOORD ONDERWIJZEN AAN MANNEN?

Bijbelse voorbeelden

- Sara onderwees Abraham: Gen.21:10

- Vrouw van Manoach onderwijst haar man: Richt.13:1-25

- Vrouwen die getuigen waren van de opstanding onderwezen discipelen: 

Mat.28:5-10, Mark.16:7, Luk.24, Joh.20:17

- Priscilla onderwees Apollos: Hand. 18-24-28

- Euodia en Syntyche: Fil.4:2-3



8. MOGEN VROUWEN GODS WOORD ONDERWIJZEN AAN MANNEN?

Bezwaren tegen onderwijs van vrouwen aan mannen

Titus 2:3-5: vrouwen mogen alleen vrouwen onderwijzen.

- Paulus wil dat oude vrouwen de jonge vrouwen onderwijzen in allerlei zaken 

(gezin, huwelijk) waar de oude vrouwen meer ervaring mee hebben.



8. MOGEN VROUWEN GODS WOORD ONDERWIJZEN AAN MANNEN?

Bezwaren tegen onderwijs van vrouwen aan mannen

Bijbelse voorbeelden van 
vrouwen die onderwijs geven

Bijbelse opdracht om anderen te 
onderwijzen

Onderwijzen is deel van 
priesterschap van gelovige 

vrouwen

1 Tim.2:12:
Vrouwen mogen geen 
onderwijs geven aan 

mannen
≠



8. MOGEN VROUWEN GODS WOORD ONDERWIJZEN AAN MANNEN?

Universele uitleg

- Want ik sta niet toe dat een getrouwde vrouw onderwijs geeft of 

heerschappij voert over haar man.

- Vs.12: gezag (NBG). Geen exousia, maar autentheo (overheersen, 

domineren = verkeerde uitoefening van gezag).

- Grieks: disdasko oudé autenteo. 

- Oudé: bekrachtiging van een begrip waar beide elementen verband mee 

houden. (NT)

- “Ik sta niet toe, dat een getrouwde vrouw onderricht geeft om haar man 

te domineren”.  



8. MOGEN VROUWEN GODS WOORD ONDERWIJZEN AAN MANNEN?

Situatie-specifiek uitleg (vooral voor Efeze)

- Belangrijk onderwerp: valse leer..

- 1 Tim.1:6-7: Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot 

zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in 

wat zij zeggen..

- 1 Tim.4:7: Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf 

in de godsvrucht.

- 1 Tim.5:13: En zo leren zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen 

te gaan. En zij zijn niet alleen doelloos bezig, maar zij zijn ook praatziek, en 

zij bemoeien zich met zaken die hun niet aangaan, en praten over dingen 

die onbehoorlijk zijn.



8. MOGEN VROUWEN GODS WOORD ONDERWIJZEN AAN MANNEN?

Situatie-specifiek uitleg (vooral voor Efeze)

- 1 Tim.6:3: Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de 

gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus..

- 2 Tim.3:6: Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en 

vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn…die altijd leren 

en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.

Valse leer die Efeze was binnengebracht door (onwetende) leraren en waarbij 

de vrouwen een rol speelden in de verdere verspreiding ervan…



8. MOGEN VROUWEN GODS WOORD ONDERWIJZEN AAN MANNEN?

Situatie-specifiek uitleg (vooral voor Efeze)

- Oplossing Paulus, vs.11: vrouwen moeten onderwijs krijgen, thuis, door hun 

eigen man.

- In stilheid = hesuchia, NT: “in stilte”, “rustig blijven”, geen sigao (zwijgen). 

- Vs.12: gezag (NBG). Geen exousia, maar autentheo (overheersen, 

domineren = verkeerde uitoefening van gezag).

- Ongetrainde en onopgeleide vrouwen probeerden mannen te onderwijzen op 

een dominerende manier (met wsl. een valse leer). Dat verbood Paulus, 

eerst onderwijs in stilte en onderdanigheid.

- Vs.13: want eerst is Adam gemaakt.. “plasso” kan ook betekend ‘gevormd 

door onderwijs’. 



9. MOGEN VROUWEN ONDERWIJS GEVEN IN DE GEMEENTE?

Uitoefenen priesterschap

- Offers brengen

- Voorbede doen

- Onderwijs 



9. MOGEN VROUWEN ONDERWIJS GEVEN IN DE GEMEENTE?

Gave van onderwijs

- Rom.12:7, 1 Kor.12:28, Ef.4:11

- Rom.12:5: een ieder, 1 Kor.12:27, aan een ieder, Ef.4:7: aan een ieder, 

Ef.4:8: gaven gaf Hij aan de mensen.

- 1 Kor.14:12: Als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om 

overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente.


