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Man en vrouw in de gemeente 
Over de dienst van broeders en zusters  
in de samenkomsten van de gemeente 

 
 

Probleemstelling: 
 

In Christus zijn man en vrouw toch gelijk,  
waarom is er dan onderscheid in hun dienst? 

 

1 Korinthiërs 14; 1 Timotheüs 2 
 

 

Historische achtergrond 

De laatste honderd jaar zijn er veel maatschappelijke veranderingen geweest in 
de samenleving, ook in de positie van de vrouw. De Franse Revolutie (1789) was 
hiervoor indirect de aanleiding. Deze revolutie deed niet alleen Frankrijk, maar 
heel West–Europa op zijn grondvesten schudden. Het ideaal was duidelijk: 
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar op de achtergrond was er nog een 
andere leus: geen God en geen meester. De emancipatie kwam daarbij niet of 
nauwelijks aan de orde. In 1792 diende Etta Palm aan het hoofd van een 
deputatie van vrouwen een petitie in over de gelijkstelling van man en vrouw, 
echter zonder resultaat. Eeuwenlang was de man de kostwinner, terwijl de vrouw 
voor de kinderen en het huishouden zorgde. Jongens konden zich door studie 
ontwikkelen, maar voor meisjes was dit nauwelijks weggelegd. Aletta Jacobs 
dwong in de tweede helft van de 19e eeuw toelating tot de universiteit af. 
Gelukkig heeft nu iedereen, rijk of arm, man of vrouw, de mogelijkheid zich te 
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ontwikkelen. In de 20e eeuw maakte de emancipatiebeweging opgang. Velen 
zetten zich in voor gelijke rechten van man en vrouw. Vrouwen kregen in 1917 
kiesrecht en gingen verantwoordelijke posities innemen in de samenleving, op 
allerlei gebied. Ongeveer vijftig jaar geleden werd Marga Klompé de eerste 
vrouwelijke minister. Vandaag de dag is de publieke rol van de vrouw in de 
samenleving niet meer weg te denken. 

Schepping en zondeval 

Als we het scheppingsverhaal in de Bijbel lezen, zien we dat God de man en de 
vrouw verschillend heeft gemaakt. Zij staan naast elkaar en vullen elkaar aan. In 
de scheppingsorde heeft de vrouw niet een mindere, maar een andere positie 
gekregen dan de man. Vandaag de dag is de tendens in de wereld erop gericht om 
alle verschillen tussen man en vrouw weg te nemen. De uiterlijke dingen, de 
kenmerken van man en vrouw, zijn in veel gevallen gelijk, zodat soms het verschil 
tussen de seksen alleen merkbaar is door het geluid van de stem. 

Door de zondeval zijn de verhoudingen niet alleen tussen God en de mensen, 
maar ook tussen man en vrouw onderling verstoord. Na de zondeval heeft God 
aan de vrouw gezegd dat als gevolg hiervan de man zijn positie ten opzichte van 
de vrouw, het zwakkere geslacht, zou misbruiken en de vrouw zou gaan 
overheersen. Dit heeft God echter niet gewild! Tegen de man had God gezegd dat 
hij als kostwinner zich in het zweet zou werken. Aan deze opdracht onttrokken 
veel mannen zich. In heidense culturen lieten de mannen de vrouwen zware 
arbeid verrichten op het land, terwijl zij hun vrouwen verkwanselden.  

Rond het begin van de jaartelling dankten veel farizeeërs God voor drie 
'voorrechten': 

1. ik dank U dat ik geen heiden ben;  
2. ik dank U dat ik geen slaaf ben;  
3. ik dank U dat ik geen vrouw ben.  

Het misbruiken en onderdrukken van de vrouw kwam (en komt) helaas ook in 
christelijke kringen voor. Vele jaren zagen mannen de vrouwen als veroorzaakster 
van de zondeval, en waren vrouwen in hun ogen alleen goed voor de 
voortplanting. Op een synode in Mâcon in het jaar 581 A.D. werd met slechts één 
stem meerderheid besloten dat ‘ook’ vrouwen een ziel hebben! Hoewel allerlei 
misstanden rond de positie van de vrouw gelukkig zijn rechtgezet, bestaat nu het 
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gevaar dat men doorslaat naar de andere kant door het onderscheid tussen man 
en vrouw, zoals God het heeft bedoeld, helemaal weg te nemen.  

Rond de Tweede Wereldoorlog werd het in veel traditionele kerken een twistpunt 
of de vrouw dezelfde rechten in de kerk had als de man. Doordat mannen hun 
taak verzaakten, namen vrouwen die over. Vrouwelijke ambtsdragers, 
ouderlingen en diakenen schoven in de kerkenraadsbanken, en enige tijd later 
beklommen vrouwelijke predikanten de kansels. Dit gedachtegoed, het gelijk 
stellen van mannen en vrouwen, bij het leiding geven aan de dienst in de 
gemeente, werd na verloop van tijd ook in de evangelische beweging 
overgenomen. De laatste jaren speelt deze overgang van een passieve naar een 
actieve rol voor de vrouw in de gemeentelijke samenkomst ook in sommige 
Vergaderingen van Gelovigen, hoewel deze minder ver gaan in hun opvatting. 

Bijbelse argumenten 

In het algemeen baseert men de gelijkheid van man en vrouw op plaatsen als 
Galaten 3:26-28, 1 Petrus 2:4, 9 en Openbaring 1:6. Paulus zegt in Galaten 3: ‘U 
bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die tot 
Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. Daar is geen Jood of Griek, daar 
is geen slaaf of vrije, daar is geen man of vrouw’. Oftewel: in Christus is geen 
verschil in nationaliteit, maatschappelijke positie of geslacht. 

‘Alle gelovigen zijn priesters’. In deze bedeling zijn niet de zonen van Aäron de 
priesterklasse. Maar alle ware gelovigen zijn door God tot priesters gemaakt, om 
Hem geestelijke offers te brengen. Hieruit maken sommigen op dat de dienst die 
mannen en vrouwen verrichten in de samenkomst van de gemeente voor beiden 
ook gelijk moet zijn. Bovengenoemde teksten leren ons inderdaad dat God elke 
gelovige, wie hij ook is, onvoorwaardelijk liefheeft. En dat hij of zij op elk moment 
van de dag als Zijn kind tot Hem mag komen om dingen te vragen, of als priester 
tot Hem mag naderen om aanbidding te brengen. Ook is het naderen tot God om 
Hem te aanbidden niet meer direct aan een geografische plaats gebonden. 
Hoewel iedere gelovige een priester is, is hiermee echter niet gezegd dat er geen 
onderscheid is in de dienst van de gelovigen in de gemeente van God rondom het 
geestelijke altaar. 

In het Oude Testament heeft God uitvoerig laten opschrijven hoe men tot Hem 
kon naderen om Hem te eren en te aanbidden. Deze voorschriften waren heel 
anders dan de heidense gewoonten van de volken, die hun afgoden dienden. De 
heiligheid van God ten opzichte van de zonde stond centraal. Als men niet 
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handelde overeenkomstig Zijn voorschriften, dan betoonde Hij Zich de Heilige. 
Verschillende keren zien wij dat personen onmiddellijk met de dood werden 
bestraft, als zij niet handelden volgens de instructies die God had gegeven. Denk 
aan Korach, Dathan en Abiram (Num. 16:1-7, 28-35), en Uzzia (2 Kron. 26:16-21). 

Vandaag de dag zien wij dat wanneer gemeenten zich niet laten leiden door het 
Woord van God, dit tot gevolg heeft dat de dood in de pot komt. Waar men het 
Woord van God veracht en ervan afwijkt, lopen de kerken leeg. Hoewel het 
Nieuwe Testament minder details geeft dan het Oude Testament over de manier 
waarop de gelovigen God moeten dienen, heeft Hij toch in grote lijnen door de 
Heilige Geest laten opschrijven hoe Hij wil worden gediend: zowel voor het leven 
van elke dag, als voor de gemeenschappelijke geloofsbeleving in de 
samenkomsten van de gemeente.  

In de jonge christelijke gemeente te Korinthe waren er misstanden en 
wanordelijkheden. God heeft deze wanorde als aanleiding genomen om de 
gelovigen in alle tijden en op alle plaatsen Zijn inzettingen schriftelijk bekend te 
maken (zie 1 Kor. 1:2). In verband hiermee wordt in 1 Korinthiërs 11:1-16 
gewezen op de volgende hiërarchie: God – Christus – man – vrouw, en ook op het 
hoofdschap van de man. Deze perikoop wordt door vele christenen vandaag de 
dag voor een groot deel als tijdgebonden beschouwd. De apostel eindigt dit 
thema echter met de woorden: ‘Maar als iemand meent te moeten twisten, wij 
hebben zo’n gewoonte niet, en evenmin de gemeenten van God’ (vs. 16). 

De christelijke doop en het avondmaal zijn door Christus ingesteld. Voor de 
gelovigen is dit duidelijk omschreven in de Bijbel, en men aanvaardt deze 
instellingen niet als tijdgebonden. Terwijl velen vandaag de dag de plaats en de 
dienst van mannen en vrouwen in de gemeente – eveneens omschreven in de 
Bijbel en door de Heilige Geest geïnspireerd – wel als tijdgebonden beschouwen. 
Anderen beweren dat vrouwen vele jaren in hun dienst voor God in de 
samenkomsten van de gemeente zijn achtergesteld ten opzichte van de mannen, 
zoals zij in de wereld ook waren achtergesteld. 

Orde in de gemeente 

In 1 Korinthiërs 14:27-36 gaat Paulus uitvoerig in op de orde in de gemeente en 
de uitingen van de gelovigen in de samenkomsten:  

1. Het spreken in talen moet men niet belemmeren, maar vanwege het 
doel ervan een beperkte plaats toekennen. 
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2. Het profeteren moet na elkaar gebeuren, zodat allen geleerd en getroost 
worden. 

3. Bij alle uitingen dient wanorde vermeden te worden en vrede nagejaagd. 
4. Wat het functioneren van vrouwen betreft, is er geen verschil met de 

situatie onder de wet. 

In de verzen 37-40 volgt een algemene samenvatting, die de apostel begint met 
de woorden: ‘Als iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, laat hij erkennen, 
dat wat ik u schrijf een gebod van [de] Heer is. Maar is iemand onwetend, hij zij 
onwetend (of: als iemand hiermee niet rekent, dan wordt met hem niet 
gerekend!)’.  

In de gemeente van God was het in die tijd niet de gewoonte de geboden van God 
ter discussie te stellen. Een kenmerk van bijbelgetrouwe gelovigen vandaag is dan 
ook dat zij willen handelen naar de voorschriften en geboden van God, zoals deze 
in de Bijbel worden genoemd. Belangrijk voor ons is echter om te weten wat deze 
voorschriften en geboden van God inhouden. Hoewel de Bijbel ons leert dat allen, 
zowel broeders als zusters, van God een genadegave hebben ontvangen om 
elkaar te dienen, wil dit evenwel niet zeggen – zoals al eerder is opgemerkt – dat 
deze gaven uitsluitend in de gemeentelijke samenkomst worden uitgeoefend. Het 
lidmaatschap van de gemeente van Christus stopt niet als wij door de deur naar 
buiten gaan. Het christen-zijn bestrijkt een groot gebied van ons leven.  

Aan de gemeente in Korinthe, die uit Joden en heidenen bestond, noemt Paulus in 
zijn betoog in 1 Korinthiërs 14:34-36 twee redenen waarom de vrouwen moeten 
zwijgen in de gemeente: 

a. zij moeten ondergeschikt blijven zoals de wet zegt; 
b. de retorische vraag of het Woord van God bij hen begonnen is? 

Voor het opgeven van een lied, het uitspreken van een gebed en het voorlezen 
van een Bijbelgedeelte is geen gave nodig. De vraag waarop wij ons bezinnen, is 
deze: Kunnen of mogen zusters ook leiding geven in de gemeentelijke 
samenkomst d.m.v. het uitspreken van gebeden, het opgeven van liederen en het 
voorlezen van Bijbelgedeelten? Geeft God hierover aanwijzingen in Zijn Woord? 

Wanneer we in vers 34 over het zwijgen van de zusters in de gemeente lezen, dan 
zegt geen enkele gelovige dat hiermee zwijgen in absolute zin wordt bedoeld. 
Want zusters zingen evenals de broeders de liederen mee, en zij zeggen ook ‘Ja’ 
op de gebeden en dankzeggingen. Volgens sommige uitleggers zou het ‘zwijgen’ 
betekenen dat de zusters tijdens de dienst niet mogen babbelen. Dit is echter 
moeilijk vol te houden, want in vers 28 staat dat wanneer er geen uitlegger is, 
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degene die in een taal wil spreken moet zwijgen. En in vers 30 dat wanneer 
iemand iets wordt geopenbaard, degene die een woord van profetie wil 
doorgeven moet zwijgen. Dit heeft dus niets met babbelen te maken. Zwijgen 
betekent in dit verband: niets zeggen! 

Anderen beweren dat het zwijgen in vers 34 betekent dat de zusters niet het 
Woord van God mogen uitleggen in de gemeentelijke samenkomsten, maar wel 
een lied mogen opgeven, een gebed mogen uitspreken of een Bijbelgedeelte 
kunnen voorlezen. 

Lezen we nog eens de verzen 34-36: ‘Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten 
de vrouwen in de gemeente zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, 
maar zij moeten ondergeschikt blijven zoals de wet zegt. En als zij iets te weten 
willen komen, moeten zij thuis hun eigen mannen om opheldering vragen; want 
het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het Woord van 
God bij u begonnen? Of heeft het soms u alleen bereikt?’  

Gaan we vervolgens de boeken van Mozes, de ‘wet’, erop nalezen, dan vinden we 
opmerkelijk genoeg nergens een verbod voor de dienst van vrouwen bij de 
tabernakel- en de tempeldienst. We vinden ook nergens letterlijk beschreven wat 
het ondergeschikt zijn, of het zwijgen van vrouwen inhoudt. We hebben dus te 
maken met een zogenaamd afgeleid gebod voor mannen en vrouwen ten aanzien 
van de dienst rond het altaar. 

Paulus schrijft in vers 34-36 niet alleen over het zwijgen, maar ook over het 
ondergeschikt blijven. Het niet ondergeschikt willen zijn, is een belangrijk 
keerpunt geweest in het bestaan van de mens. Na het scheppingsverhaal kunnen 
we in de Bijbel lezen dat helaas zowel de man als de vrouw, dus beiden, niet 
langer tevreden waren met de ‘ondergeschikte plaats’ die God hun had gegeven 
in de schepping. De scheppingsorde is ook bepalend voor de plaats van man en 
vrouw in de gemeente. Daarom zegt Paulus: Is het Woord van God alleen tot u 
gekomen? De man is eerst gemaakt. God sprak tot hem en stelde hem aan als Zijn 
vertegenwoordiger. Samen met zijn vrouw moest hij bewaren wat God hun 
toevertrouwde. Waarschijnlijk korte tijd daarna nam Eva echter de leiding. 

Maar niet alleen de scheppingsorde is bepalend voor de plaats van man en vrouw 
in de gemeente, daarbij is ook gekomen het resultaat van de zondeval. Vanaf de 
schepping had God aan de man een leidende taak gegeven, en aan de vrouw een 
ondersteunende taak. In 1 Timotheüs 2:11-15 legt Paulus uit waarom het 
vrouwen niet is toegestaan te leren. Dit heeft volgens dit gedeelte zowel met de 
scheppingsorde als met de zondeval te maken. Belangrijk is om bij de zondeval 
niet te geloven dat het allemaal aan de vrouw, aan Eva lag. Want God zegt dat 
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Adam, de man, de hoofdschuldige is. Hij had zijn verantwoordelijkheid moeten 
nemen en leiding moeten geven, toen Eva de leiding nam en de verboden vrucht 
in de hand nam en ook haar man aanbood om te eten. 

Verder kunnen we van de dienst rond het altaar ook veel leren, met name wie de 
actieve dienst uitvoert! Deze dienst bij het altaar behoort ook bij de wet waarop 
Paulus doelt. De dienst aan God en jegens elkaar was in het Oude Testament 
nauw met elkaar verbonden. God Zelf, de priesters en het volk ontmoetten elkaar 
rondom het altaar. Het was de plaats waar men aanbidding en offers aan God 
bracht. Als vertegenwoordiger van het volk naderde de mannelijke priester tot 
God, en namens God sprak hij tot het volk. Gelovigen hebben nu een altaar in 
geestelijke zin, waar zij samenkomen – zowel mannen als vrouwen – rondom de 
Heer Jezus en Hem geestelijke offers brengen. 

Wanneer iemand in de gemeente een dankzegging uitspreekt, een gedeelte uit de 
Bijbel voorleest of een lied opgeeft om samen te zingen, is degene die deze dienst 
verricht de mond, de spreekbuis, de woordvoerder van de Heilige Geest, Die in de 
harten van de gelovigen werkt. Door deze handeling geeft die persoon op dat 
moment leiding aan de dienst, waarop de andere gelovigen hun instemming 
betuigen en ‘Amen’ zeggen of meezingen.  

In de dienst aan God in de tabernakel en de tempel deden niet alle priesters 
dienst. Als iemand een gebrek had, mocht hij niet offeren maar wel van sommige 
offers eten. Dit voorschrift was ook van toepassing op de vrouwen en de dochters 
van de priesters. Ook zij mochten van de offers eten, maar niet namens anderen 
een offer brengen in het heiligdom (Lev. 10:14; 21:18-24; 22:13). Vertaald naar 
vandaag betekent dit dat niet alle leden van de priesterlijke familie geroepen zijn 
om namens anderen een offer te brengen in het heiligdom. Maar allen mogen wel 
ervan eten, ervan genieten. In de gemeentelijke samenkomst is de aanbidding die 
door broeders en zusters in stilte wordt gebracht net zo belangrijk als de 
aanbidding die hardop wordt uitgesproken door een broeder! 

Kort samengevat: (a) de scheppingsorde, (b) de zondeval, (c) de dienst rond het 
altaar zijn factoren die bepalend zijn voor de orde van dienst in de gemeente. 
Hoewel er op andere plaatsen veel ruimte voor vrouwen is om te profeteren en 
hun gaven uit te oefenen, is dit geen vrijbrief om het in de gemeentelijke 
samenkomsten ook te doen. En wanneer zowel mannen als vrouwen bidden of 
profeteren – dit geldt voor iedere willekeurige plaats –, dan dienen zij door hun 
hoofdbedekking en haardracht te tonen welke positie zij ten opzichte van elkaar 
en ten opzichte van Christus innemen in de schepping (1 Kor. 11:1-16). Wanneer 
zij dit achterwege laten, doen zij hun ‘hoofd’ schande aan. Het is opmerkelijk dat 
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het woord schande of lelijk staan, in het Nieuwe Testament alleen in 1 Korinthiërs 
11:6 en 14:35 voorkomt. Vinden wij het nog een schande of lelijk, wat God een 
schande of lelijk noemt? 

Bidden en profeteren 

Het bidden en profeteren wordt in 1 Korinthiërs 11:4-5 in één adem genoemd. 
Men verbreekt het zwijgen en richt zich met het bidden tot God, en met het 
profeteren tot mensen. De richting van het spreken is anders. Priesterdienst 
uitoefenen doe je niet alleen door of namens anderen een dankzegging of 
aanbidding uit te spreken. Je kunt je gedachten ook verwoorden met de woorden 
van een ander, door bijvoorbeeld aan de gemeente voor te stellen een lied dat 
jouw gedachten vertolkt gezamenlijk tot eer van God te zingen. 

Zo kun je ook door het opgeven van liederen tot je medebroeders en zusters 
woorden van vertroosting spreken, of hen leren. Vele psalmen worden 
‘leerdichten’ genoemd. Gelovigen worden hiertoe opgeroepen: ‘(...) en spreekt tot 
elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw 
hart tot de Heer, en dankt te allen tijde voor alles de God en Vader in [de] naam 
van onze Heer Jezus Christus’ (Ef. 5:19-20). ‘Laat het woord van Christus rijkelijk in 
u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen [en] in genade zingt in uw harten voor God’ (Kol. 
3:16). 

Wanneer iemand aan de gemeente voorstelt een bepaald lied te zingen, dan doet 
hij dit om zijn gevoelens voor God of tegenover zijn medegelovigen kenbaar te 
maken door de inhoud van het lied. En dan geeft hij op dat moment leiding aan 
de gemeente. Hij geeft niet zomaar een lied op dat hij mooi vindt, maar dient zich 
ook hierin te laten leiden door de Heilige Geest en zich af te vragen: Wordt God 
erdoor verheerlijkt en dien ik anderen hierdoor? Het gaat niet zozeer om wat ik 
persoonlijk eraan heb! Alles wat gebeurt in de gemeente moet allereerst tot 
stichting en opbouwing van anderen zijn, en tot eer van God! 

Deze vorm van profeteren door middel van liederen vinden we ook in de 
tempeldienst van het Oude Testament. Onder leiding van Asaf, de zanger, 
profeteerden de zes zonen van Jeduthun, die bij het spel van de citer 
profeteerden onder het loven en prijzen van de Heer. Hierbij voegden zich de 
veertien zonen van Heman (1 Kron. 25:3). 
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De openbare dienst van vrouwen 

Hoewel onderstaande punten niets zeggen over het zwijgen van vrouwen in de 
samenkomsten van de gemeente, vinden we ten aanzien van de openbare dienst 
van vrouwen verschillende kenmerkende feiten in de Bijbel, zoals: 

1. geen vrouw kreeg de opdracht één van de 66 Bijbelboeken te schrijven; 
2. in het Oude Testament is geen sprake van vrouwelijke priesters;  
3. geen vrouw werd door de Heer Jezus gekozen als één van de twaalf 

apostelen; 
4. van geen vrouw wordt vermeld dat zij een wonder heeft gedaan in het 

openbaar; 
5. geen vrouw wordt in 1 Korinthiërs 15:5-9 genoemd als openbare getuige 

van de opstanding, hoewel de Heer Jezus na Zijn opstanding allereerst 
aan een vrouw is verschenen. 

De positie van de vrouw zoals het Nieuwe Testament die beschrijft, was in die tijd 
echter revolutionair. De aangehaalde tekst uit Galaten 3:28 toont dit duidelijk 
aan: in Christus is ‘geen man of vrouw’. Het betekende dat God, en daarmee ook 
de gemeente, veel meer waarde aan de vrouw toekende dan wat religieus en 
algemeen acceptabel werd geacht in die tijd. Met andere woorden: de huidige 
culturele opvatting van onze tijd kan evenmin bepalend zijn voor de positie van de 
vrouw (en ook van de man!), als wij de Heer willen gehoorzamen.  

Conclusies 

Je ziet vandaag eigenlijk nog deze twee extreme opvattingen in het denken: 

1. de ontkenning van enig maatschappelijk onderscheid tussen man en 
vrouw in de westerse samenleving, met desastreuze gevolgen voor 
huwelijk en gezin; 

2. de onderdrukking van vrouwen in het oosten, met name in islamitische 
landen. 

Voor de actieve, zelfbewuste vrouw in Korinthe en de moderne vrouw in de 21e 
eeuw is het misschien niet gemakkelijk te aanvaarden dat haar rol niet precies 
gelijk is aan die van de man. Van gelovigen verwacht God echter dat zij Hem uit 
liefde gehoorzamen, en geestelijke mensen zijn. Wanneer zij niet handelen naar 
wat Hij nadrukkelijk heeft geboden in Zijn Woord, zullen zij schade lijden doordat 
zij de zegen – die God hun graag had willen geven – niet kunnen ontvangen door 
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hun ongehoorzaamheid (1 Kor. 3:14-15). We hebben gelezen dat als ‘iemand 
meent een profeet of een geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat 
hetgeen ik (Paulus) u schrijf, een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermee 
niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend’ (1 Kor. 14:37-38 NBG-vert.).  

Laten we bedenken dat we ondanks onze goede bedoelingen toch kunnen 
afwijken van Gods geboden. Dit overkwam koning Saul: hij was iemand die 
handelde volgens zijn vleselijk denken. Hij meende het naar zijn zeggen goed, 
maar handelde niet geestelijk, niet overeenkomstig het Woord van God. Daarom 
moest Samuël namens God tegen hem zeggen: ‘Heeft de Heere evenzeer 
welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan het horen van Zijn stem? Zie, 
gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen’ 
(1 Sam. 15:22). 

Wanneer we spreken over de vraag of zusters actief kunnen deelnemen aan de 
gemeentelijke samenkomsten, dan hebben we te maken met een belangrijk punt. 
En dan dienen we ons af te vragen: Wat is het motief van de vraagstelling? Zijn we 
ervan overtuigd dat de zusters worden beperkt in hun geestelijke uitingen, als zij 
hun bijdragen niet hardop kunnen of mogen leveren in de dienst? Of is men niet 
langer tevreden met de aan de zusters door God gegeven plaats in de gemeente? 
Of vinden de mannen het wel gemakkelijk dat zusters hun taak overnemen? 

Vele zusters zijn tevreden met hun plaats naast de man in de gemeente van God. 
Anderen vinden het moeilijk een ondergeschikte plaats in te nemen, zoals Paulus 
in 1 Korinthiërs 14:34 schrijft. Laten we absoluut niet denken dat de plaats van de 
vrouw minder belangrijk was en is dan die van de man. Bij de bouw van de 
tabernakel hebben mannen en vele vrouwen een grote praktische rol gehad. Wat 
aan de buitenkant van het huis van God werd gezien, waren de kleden van de 
tabernakel en die waren door vrouwenhanden gemaakt (Ex. 35:25-29). Zo 
drukken in alle tijden godvrezende moeders door hun opvoeding een belangrijk 
stempel op het leven van hun kinderen. ‘Kleren maken de man’, zegt een 
spreekwoord. Maar geestelijke moeders kunnen met Gods hulp ‘mannen Gods’ 
maken! 

Er waren vele vrouwen die de Heer Jezus dienden met hun goederen (Luk. 8:2-3). 
We weten vandaag nog precies wat zuster Dorkas karakteriseerde (Hand. 9:36vv.) 
En niet te vergeten al de vrouwen die worden genoemd in Romeinen 16, en hun 
vele arbeid! De dienst van zusters, soms wel achter de schermen, is van 
buitengewoon groot belang! Tot op de dag van vandaag zijn er veel zusters, ook 
ouderen, die priesterlijk zijn in hun optreden. En van hun houding en verstandige 
wijze van doen kunnen met name jongeren heel veel leren en zo voor een 
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positieve inbreng zorgen in de gezinnen, ook in de gemeente (Tit. 2:3-5). Maar dat 
niet alleen, zusters kunnen broeders ook veel leren! Denk aan Priscilla en Aquilla, 
die Apollos in hun huis opnamen en hem in hun huis de weg van God 
nauwkeuriger uitlegden (Hand. 18:26). 

Dat zusters in de beginperiode van de gemeente zouden hebben geprofeteerd in 
de gemeentelijke samenkomst, wordt door sommigen gebaseerd op het feit dat 
Filippus vier ongehuwde dochters had, die profetessen worden genoemd (Hand. 
21:8-9). Er is echter op grond van deze tekst geen enkel bewijs om te stellen dat 
zij ook in de samenkomsten van de gemeente hun gave hebben uitgeoefend. 
Anna, de dochter van Fanuël, wordt ook een profetes genoemd (Luk. 2:36). Zij 
diende God met vasten en bidden onafgebroken in de tempel. Zij sprak over de 
Heer Jezus tot allen die de verlossing verwachtten. Ook van haar lezen wij niet dat 
zij in de tempel dienst deed, of in de gemeente profeteerde. De gemeente 
bestond toen nog niet!  

Ten slotte: we leven nu in de tijd van het zgn. ‘postmodernisme’. Dat houdt in dat 
‘men vindt’ dat er geen absolute waarheid meer is. Alles staat ter discussie. 
Wanneer iemand een mening heeft, is dit prima, maar men moet elkaar vrijlaten 
in het denken. En, wat is waarheid? Wat vandaag voor waar geldt, is morgen 
achterhaald. Zo denkt en spreekt de wereld. Een gevaar is dat christenen deze 
gedachtegang overnemen, en dat de Bijbel niet meer het laatste woord heeft! 
Van gelovigen verwacht God echter dat zij bijbelgetrouw zijn, dat zij elkaar niet 
klakkeloos napraten, dat zij bereid zijn hun eigen gedachten opzij te zetten en niet 
te handelen volgens menselijke overlevering (hoe goed die misschien ook is), dat 
zij rekening houden met de wil van God en met elkaars geweten, en dat zij het 
Woord van God blijven onderzoeken en hiernaar handelen. 
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