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VOORWOORD

Door de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland is verleden jaar, zonder al te veel

verzet, het vrouwenkiesrecht aangenomen en aan de Kerken de vrijheid gegeven de vrouwelijke

leden op dezelfde voet te doen deelnemen aan de verkiezing van ambtsdragers als de mannelijke

leden.

Het besluit van de Synode werd zonder twijfel sterk beïnvloed door het rapport van de Deputaten,

waaronder theologen waren die sedert jaren door woord en schrift voor het vrouwenkiesrecht

hebben geijverd.

Bij de invoering blijkt echter dat een groot deel van de kerken, althans een groot deel van de

gelovigen, een heel andere opvatting heeft over de wijze waarop Gods Woord mag worden

uitgelegd. Velen, waaronder ook de schrijver dezes, zijn van oordeel dat de motivering van dit

besluit in lijnrechte strijd is met de onfeilbaarheid van de Schrift, zoals wij die belijden in artikel 7

en 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Dit heeft voor gevolg gehad, dat in sommige kerken waar het vrouwenkiesrecht zonder overleg

met de gemeente werd ingevoerd, (ondermeer die van Antwerpen), een niet geringe beroering is

ontstaan, waar de Kerkenraden machteloos tegenover staan, omdat zij op geen enkele wijze deze

verstrekkende maatregel uit de Schrift kunnen rechtvaardigen. In vele andere kerken is men tot

het wijze besluit gekomen om niet tot invoering over te gaan, wat de eenheid tussen de kerken

onderling weer niet bevordert.

Het ziet er onder deze omstandigheden naar uit dat het hele probleem opnieuw onderzocht zal

moeten worden en dat de kerken zich wel moeten beraden welke houding zij hierbij zullen hebben

aan te nemen.

Waar er tot hiertoe alleen lectuur voorhanden was van die theologen die voor het vrouwenkiesrecht

geijverd hebben, dacht het mij goed om al de argumenten welke daartegen zijn, en, vooral in

Antwerpen, naar voren gebracht werden, in de brochure te verzamelen welke hier thans voor U

ligt.

Ik twijfel er niet aan of de lezing daarvan zal velen aanleiding geven zich over deze zaak opnieuw

te bezinnen. Wellicht zal het ook sommigen aansporen om in een nog betere vorm te protesteren

tegen de geest der eeuw zoals die ook in het Vrouwenkiesrecht tot uitdrukking komt.

God geve dat wij gezamenlijk het geloof der Vaderen mogen vasthouden of de weg daarnaar

terugvinden.

Withof, Boechout, België      K. SLUYS.

Juli 1953.
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INLEIDING

Mannen, Broeders en Vaders,

Laat ik beginnen met te bekennen, dat het me de laatste maanden meermalen gespeten heeft, dat

ik mij in de zaak van het Vrouwenkiesrecht had gemoeid. Toen ik mijn eerste brief aan de

Kerkenraad van Antwerpen schreef, vermoedde ik in de verte niet, dat het me zoveel tijd en

energie zou kosten; waarden die ik gaarne aan lonender en, op ’t eerste gezicht, gewichtiger

dingen had kunnen besteden.

Maar, al voortgaande, is mijn spijt veranderd in een grote vreugde.

Door het bestuderen van de Kerkenordening en Geloofsbelijdenis, het rapport aan, en de besluiten

van de Synode, de brieven en persoonlijke besprekingen met verschillende predikanten, en, niet in

het minst, door de vele gedeelten van Gods Woord, die ik opnieuw aandachtig heb moeten lezen,

ben ik zoveel rijker geworden, dat het verlies aan tijd en energie meer dan beloond is.

Het vaste uitgangspunt.

Wat mij daarbij weer in volle klaarte voor ogen is komen te staan, is het feit, dat de kracht van

onze kerken altijd is geweest – in tegenstelling met Rome en de Mystieken, in tegenstelling ook

met het ongeloof – dat wij een vast uitgangspunt hebben; een Rots, waaraan niet te twijfelen valt

en waarop men kan bouwen: Gods Woord. Verlaten wij dat, dan komen we op het terrein van de

menselijke rede en dreigen we tot dingen te komen die met Gods Woord geheel in strijd zijn.

Alles wat onze Vaderen hebben gedacht, gedaan en beleden, grondden zij op dat Woord, en

daardoor waren zij in staat Rome aan het wankelen te brengen, stand te houden tegen om het

even welke ongeloofstheorie, en de kracht te geven aan het persoonlijk, zowel als aan het kerkelijk

en maatschappelijk leven, als op geen enkele andere wijze kon worden bereikt.

“Er staat geschreven” was het verweer van Jezus tegen de verleider en het is hetzelfde verweer dat

wij hebben tegen alle dwaling die van binnen- of van buitenuit ons persoonlijk of kerkelijk leven

zou bedreigen. Basis van heel ons leven kan slechts de Schrift zijn.

Geen eigenwillige godsdienst.

God wil gediend worden naar Zijn bevel, niet op de wijze die wij aangenaam of schoon vinden. God

toornt tegen eigenwillige Godsdienst. Ongehoorzaamheid aan het Goddelijk gebod is afgoderij en

beeldendienst. Men leze 1 Samuël 15:23 “Want wederspannigheid is een zonde der toverij en

wederstreven is afgoderij en beeldendienst.” Het vormt een goede leidraad bij het nader

overwegen van het onderwerp dat ons bezighoudt.
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Moest blijken dat mijn betoog geheel of gedeeltelijk niet gegrond is op de Schrift, of misschien

daarmee in strijd, ik bid U niet te verzuimen het te laten kennen: ik zal het aanstonds herroepen.

Ik voel mij inderdaad slechts veilig als ik op de Rots sta, de enige die wij hebben. Mag ik hopen

eenzelfde bereidheid bij de broeders aan te treffen?

Een verwijt beantwoord.

Ik hoof het verwijt: Maar zult gij als eenling met Uw bezwaren het beter weten als heel de

Kerkenraad en heel de Synode?

Dit verwijt is wel zeer ten onrechte. Aan de zijde van de tegenstanders van het vrouwenkiesrecht

staan 19 eeuwen Christelijke Kerk, een 4 eeuwen oude Kerkordening, een 5 eeuwen oude

Geloofsbelijdenis, uitdrukkelijke apostolische uitspraken en, wat meer is, het eeuwige en

onveranderlijke Woord van God.

Men zou het verwijt mogen omkeren: Met welk recht voeren de regeerders der kerk in de toch aan

grote figuren al zo arme laatste decennia, vernieuwing op vernieuwing in, zonder ooit terug te

roepen tot de oude paden (Jeremia 6:16), die hun waarde hebben bewezen, en die de kracht

vormen van het Calvinisme? Is dat wellicht de oorzaak van scheuring op scheuring en een

algemeen gevoel van onzekerheid bij de rechtzinnige elementen in onze kerken?

Ik discussieer niet, ik vraag slechts. En ik beantwoord een verwijt.

Samenvatting van de bezwaren.

Mijn bezwaren tegen het Vrouwenkiesrecht in onze kerken zijn de navolgende:

1. Het is in strijd met uitdrukkelijke uitspraken van de Schrift.

2. Het is in strijd met de in de Schrift neergelegde beginselen.

3. Het Vrouwenkiesrecht steunt niet op de Schrift noch op beginselen aan de Schrift ontleend.

4. Het geeft toe aan de zuiver wereldse begeerte man en vrouw gelijke rechten te geven.

5. Het beroep op veranderde maatschappijstructuur en op de zeden en gewoonten in vroeger

dagen tornt aan het gezag van de Schrift en zet de deur open voor het modernisme.

6. Het Vrouwenkiesrecht is ten onrechte vergeleken met de approbatie.

7. Het besluit tot invoering is in strijd met de Kerkenordening.

8. Het is evenzeer in strijd met onze Geloofsbelijdenis.

Ik moge elk dezer bezwaren nader toelichten.
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1. HET VROUWENKIESRECHT IS IN STRIJD MET UITDRUKKELIJKE UITSPRAKEN VAN DE

SCHRIFT.

Ik zei: het Vrouwenkiesrecht is in strijd met de uitdrukkelijke uitspraken van de Schrift. Maar wat

zegt dan de Schrift over dit onderwerp? Het antwoord kan kort zijn: NIETS.

Vrouwenkiesrecht in het algemeen is een vinding van de laatste eeuw, vindt zijn oorsprong in de

Franse revolutie, werd verdedigd door Marxisten, atheïsten en feministen en werd in de meeste

landen eerst slechts na de eerste wereldoorlog ingevoerd.

Vrouwenkiesrecht is dus een denkbeeld van de moderne tijd, dat in de Schrift helemaal niet

voorkomt, evenmin als er van luchtvaart en draadloze telegrafie sprake is.

Geen Vrouwenkiesrecht in de eerste Christelijke Kerk.

Nochtans worden in de Schrift verschillende vergaderingen van de Gemeente beschreven. Men leze

Handelingen 1, 6, 14 en 15, 2 Korinthe 8:19, waar telkens ook van verkiezing sprake is. Het

opmerkelijke hierbij is dat het woord alleen tot de broeders wordt gericht, nooit tot de zusters,

ofschoon er geen twijfel is dat op sommige van die vergaderingen ook vrouwen aanwezig waren.

Dit zien we trouwens ook in bijna al de brieven van de Apostelen, ofschoon zij aan heel de

Gemeente gericht zijn, altijd het woord richten tot de mannen. Het woord wordt gericht tot hen

die verantwoordelijk zijn en een beslissing moeten nemen. Dat waren, en dat zijn m.i. nog:

de mannen.

Men zegt wel dat in het Grieks het woord dat gebruikt wordt voor zusters zoveel overeenkomst

vertoont met hetgeen wordt gebruikt voor broeders, dat in de aanspraak met broeders de zusters

feitelijk inbegrepen waren, doch dit argument houdt geen steek bij die Schriftplaatsen waar van

een verkiezing sprake is en het woord uitdrukkelijk gericht wordt tot de “mannen broeders”.

U vindt de uitdrukking “mannen broeders” in Handelingen 1:16 bij de verkiezing van een Apostel,

en in Handelingen 15:7 en 13 bij de verkiezing van Judas en Silas. Deze laatste verkiezing is wel

zeer belangrijk daar het hier duidelijk een vergadering van Apostelen en de ouderlingen met de

gemeente geldt, dus wat wij een gemeentevergadering zouden noemen.

Er is geen enkele aanwijzing dat ook de vrouwen en de kinderen op deze vergadering aanwezig

waren. En indien zij aanwezig waren, is er geen enkele aanwijzing dat zij mee de afgevaardigden

naar Antiochië hebben gekozen, of aan de formulering van de brief aan deze gemeente hebben

meegewerkt.

Integendeel, zowel Petrus als Jacobus richten zich met hun aanspraak uitdrukkelijk tot de “mannen

broeders” en ik geloof niet dat we het recht hebben onder zulk een aanspraak ook de “vrouwen

zusters” te verstaan.
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Wanneer zij hun brief aan de gemeente van Antiochië opstellen, adresseren zij deze zeer

nadrukkelijk aan de “broeders uit de heidenen” (vers 23). De Statenvertaling zegt hier zelfs: -

evenals de meeste andere vertalingen – “De apostelen, en de ouderlingen, en de broeders wensen

den broederen uit de heidenen, zaligheid”.

Wanneer we aannemen dat al deze dingen onder leiding van de Heilige Geest opgetekend staan,

zie ik niet hoe een rechtzinnige en onbevooroordeelde uitlegger hier ruimte kan vinden voor een

medewerking der zusters.

Er is trouwens geen enkele reden om hier de letterlijke woorden van de Schrift een ruimere

betekenis te geven dan zij werkelijk hebben. Die reden zou er alleen zijn indien deze ruimere

betekenis op andere Schriftplaatsen gegrond kon worden.

Het ontbreken van enige aanwijzing omtrent de verantwoordelijkheid die de vrouw in de eerste

Christelijke Kerk zou kunnen gehad hebben, dunkt mij wel een van de sterkste argumenten, dat er

van een kiezen door de vrouw in de eerste Christelijke Kerk nooit sprake is geweest. Dit argument

blijft staan zolang men niet het tegendeel kan bewijzen.

Het is des te waardevoller aangezien toen de Kerk stond onder de directe leiding van de Apostelen,

die wel zeer bijzonder begiftigd waren met de Heilige Geest.

Toch zou het ontbreken van aanwijzingen omtrent de medewerking van de vrouwen aan de

verkiezing van ambtsdragers in de eerste Christelijke Kerk voor mij niet voldoende grond zijn, als

er niet bovendien zeer positieve uitspraken in de Schrift waren, die zulk een medewerking

uitsluiten, of anderszins Schriftuurlijke beginselen voorhanden waren waarop het Vrouwenkiesrecht

kon worden gesteund.

De positie van de vrouw in de Schrift.

Het ligt niet in mijn bedoeling hierover een lange verhandeling te schrijven. Elke Christen die zijn

Bijbel kent, weet dat het ideaal waarmee ons de Schrift de vrouw tekent, uitgedrukt wordt met

deze twee woorden: VROUW en MOEDER.

VROUW: sinds het Paradijs tot op de huidige dag, de onmisbare hulpe, de wijze raadgeefster, de

trouwe levensgezellin van haar man.

MOEDER: de waakzame verzorgster en liefdevolle opvoedster van haar kinderen, hun troost en hun

toevlucht, de schepper van hun huis, de trouwe bewerkster van de akker van hun hart, opdat de

zaden van het Evangelie er zouden kunnen ontkiemen.

VROUW en MOEDER: het hart van het gezin, het hart van de samenleving, het hart van de kerk!
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Moet ik dit ideaal nog bewijzen? Moet ik een opsomming geven van al die vrouwen in het Oude

Testament, die zo een middel in Gods hand zijn geweest om Zijn heerlijk plan te volvoeren?

Moet ik spreken van Eva, de moeder aller levenden, levende uit de hoop van de Verlosser, die

komt? Van Sara en Rebekka, die, ondanks hun zondige twijfelingen, toch het oog op Gods belofte

hielden? Van Lea en de veelzeggende namen die zij haar kinderen gaf? Van Jochebed, de moeder

van Mozes, van Hanna, de moeder van Samuël, van Naomi, van Ruth, van al die moeders der

vrome koningen van Juda, die met liefdevolle nauwkeurigheid in de Schrift gemeld worden, opdat

wij zouden weten waar dat nieuwe ontluikende geloofsleven van Juda’s koningen zijn oorsprong

had?

Moet ik hier tegenover de namen noemen van die vrouwen in het Oude Testament, meestal

koninginnen, die door hun goddeloze levenswandel het volk van God hebben bedreigd, de profeten

gedood en nameloze ellende over zich en hun nakroost hebben gebracht?

Het noemen van de namen Izebel en Athalia alleen, is genoeg om te zien wat er gebeurt, wanneer

een vrouw aan haar hoge en heerlijke taak van VROUW en MOEDER verzaakt, en het oog richt op

de grootsheid des levens, macht en ijdelheid.

Het Nieuwe Testament tekent geen ander ideaal van de vrouw, integendeel, het is nog duidelijker

en nauwkeuriger omschreven.

Denk aan al die vrouwen die de Heere Jezus hebben omgeven: Maria, Zijn moeder, Elizabeth, de

moeder van Zijn heraut, Maria en Martha die Hem een thuis bereidden, en vele anderen.

Hoe is dit alles in overeenstemming met hetgeen de Apostelen over de vrouwen hebben

geschreven, en hen hebben voor ogen gesteld. Hoe duidelijk is ook bij hen het ideaal voor de

vrouw: VROUW en MOEDER te zijn.

Vals en tendentieus is de voorstelling dat in het Nieuwe Testament een leger van vrouwen

voorkomt die in heel- of half-ambtelijke bediening in het Evangelie gewerkt hebben; de voorstelling

van een intensieve arbeidsinzet en een zeldzame hoogspanning van vrouwelijke activiteit; de

voorstelling van een Nieuw Testamentische visie en een Apostolische lijn betreffende vrouwelijke

activiteit in de Kerk, waarvan wij vervreemd zouden zijn.

De Nieuw Testamentische visie op de vrouw, is dezelfde als die van het Oude Testament, dezelfde

als die God ons sedert de schepping heeft geopenbaard: VROUW en MOEDER. Niets meer, niets

minder.

De zeven vrouwen die Paulus in zijn brieven noemt (neen, meer zijn het er niet!) hebben niets

anders gedaan dan wat ook thans nog elke Christenvrouw voor het Evangelie doet: kinderen

grootbrengen, gastvrijheid bewijzen, de voeten der heiligen wassen, verdrukten ondersteunen (1
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Timotheüs 5:10) haar man en de dienstknechten van het Evangelie steunen en helpen bij hun

taak, door woord en wandel getuigenis afleggen van het geloof dat in haar is.

Wanneer mijn grootmoeder, nu circa 75 jaar geleden, tot het geloof kwam, haar negen kinderen in

dat geloof heeft grootgebracht, haar al te kleine huisje opengezet heeft voor de predikers die in de

kleine gemeente van Kolhorn het Woord kwamen bedienen, kan van haar evenzeer gezegd worden

“dat zij een dienares der gemeente te Kolhorn was” (Romeinen 16:1,2) “dat zij zich moeite

gegeven heeft voor het Evangelie” (Romeinen 16:12) “dat zij gestreden heeft in het Evangelie”

(Filippenzen 4:2,3) en “dat zij onervaren predikers uit de Kerk vandaar meegenomen heeft naar

huis om hen Gods Woord beter uit te leggen” (Handelingen 18:26).

Dergelijke figuren heeft gelukkig elke Kerk, en het is een moedwillige constructie het te doen

voorkomen alsof dit alleen in Paulus’ dagen het geval was. Even moedwillig als het is uit de

voorbeelden uit Paulus’ brieven te concluderen, dat de vrouwen in allerlei ambten en bedieningen

hebben gestaan, in de Kerk zeggenschap hebben gehad of een vrije en zelfstandige positie hebben

ingenomen.

Al wat we over de taak van de vrouw in het Nieuwe Testament vinden, is altijd in overeenstemming

met het ideaal van VROUW en MOEDER te zijn, dat is: op stille, onopvallende wijze, in en vanuit

haar gezin de zaak van het Evangelie dienen.

Niet rondgaan langs de huizen (1 Timotheüs 5:13), niet spreken in de gemeente (1 Korinthe

14:34, 1 Timotheüs 2:11-14), geen gezag over de man (1 Korinthe 11:3, 14:34, Titus 2:5, Efeze

5:22-24, 1 Petrus 3:1-11, 1 Timotheüs 2:11) , dat is het Nieuw Testamentische beeld van de

Christenvrouw.

Dat is heel iets anders dan “vrouwen in uniform”. Bekleed met allerlei ambten en taken die haar

wegvoeren van de huiselijke haard, van de verzorging van haar man en de opvoeding van haar

kinderen, van de stille, Gode welgevallige taak op de achtergrond van het publieke leven, maar in

de binnenkamer van de Kerk.

Hanna, de moeder van Samuël, heeft meer betekend voor het volk van Israël dan Michal, de

dochter van Saul en de vrouw van David; Monica, de moeder van Augustinus meer voor de Kerk

dan Marie Antoinette of welke andere doorluchtige vrouw van de wereld ook.

Deze voorbeelden zijn met duizenden te vermenigvuldigen, en miljoenen wier namen in geen enkel

boek van de kerkgeschiedenis te vinden zijn, maar wier namen zijn geschreven in het Boek des

Levens.

Dat God in uitzonderlijke tijden vrouwen ook uitzonderlijk publiek op de voorgrond doet treden,

gelijk met Debora in het tijdperk der Richteren, en met de profetessen in de eerste Christelijke

Kerk het geval was, vermindert niets aan het ideaal dat de Schrift ons  voor de vrouw in

ondubbelzinnige bewoordingen voor ogen stelt.
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Indien in de dagen van de Richteren de lamlendigheid zozeer de overhand had, dat er zelfs geen

mannen meer waren die het volk konden richten, moest God wel gebruik maken van Debora om

Zijn Woord te laten horen. Als in de dagen voorafgaand aan de komst van Christus, het geloof in

de komst van de Messias bij de vooraanstaanden zó ingezonken was, dat niemand daaraan nog

geloofde, is het zeer verklaarbaar dat God door middel van een profetes als Anna, toch een vonkse

Godsopenbaring levendig hield.

En als de Farizeeën de discipelen willen doen bestraffen omdat zij de intocht van hun Koning

bezongen, antwoordt Jezus hen: “Ik zeg ulieden, dat, zo dezen zwijgen, de stenen haast roepen

zullen.” (Lukas 19:40).

Indien God de stenen kan laten spreken, en zelfs de ezelin van Bileam, hoeveel temeer de vrouwen

wanneer de mannen te geestelijk dood zijn om Gods Woord te verkondigen.

God is vrij in de middelen die Hij wil gebruiken om Zich te openbaren. Dat betekent echter

geenszins dat wij  vrij zijn om de goddelijke orde die Hij ons ten opzichte van de plaats der vrouw

uitdrukkelijk voor ogen stelt, ten onderst boven te keren.

Positieve uitspraken die Vrouwenkiesrecht uitsluiten.

1 Timotheüs 2:11-12

Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij

lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.

1 Korinthe 14:34-38

Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar

bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de Wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis

haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de gemeente spreken.

Is het Woord Gods van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen?

Indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, die erkenne, dat hetgeen ik u schrijf, des

Heeren geboden zijn. Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend.

1 Petrus 3:1-7

1. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde

ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden;

2. Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.

3. Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en

omhangen van goud, of van klederen aan te trekken;

4. Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en

stillen geest, die kostelijk is voor God.
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5. Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren

haar eigen mannen onderdanig;

6. Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welker dochters gij

geworden zijt, als gij weldoet, en niet vreest voor enige verschrikking.

7. Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste,

eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw

gebeden niet verhinderd worden.

Efeze 5:22-24

Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; Want de man is het

hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des

lichaams. Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar

eigen mannen in alles.

Genesis 3:16

… tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben.

Zwijggeboden sluiten Vrouwenkiesrecht uit.

Men zou kunnen opwerpen dat de zwijggeboden, zoals die in 1 Korinthe 14:34-38 en 1 Timotheüs

2:8 e.v. tot uitdrukking komen, in het geheel niet handelen over het meestemmen van de vrouwen

bij de verkiezing van ambtsdragers. Dit argument gaat niet op. In 1 Korinthe 14:26-40 handelt

Paulus uitvoerig over de orde in de godsdienstoefeningen en daarbij legt hij de vrouwen het

zwijgen op. Ook in 1 Timotheüs 2 spreekt Paulus klaarblijkelijk over de openbare eredienst waarbij

hij weer uitdrukkelijk betoogt dat de vrouw niet mag leren maar in stilheid moet zijn.

De Deputaten van de Synode zijn het ook hierover eens “dat het aan de vrouwen niet wordt

toegestaan op voet van volkomen gelijkheid met de man in de Gemeente het woord te voeren en

in het publiek haar oordeel kenbaar te maken”. (blz. 15 van het rapport bovenaan).

Elke onbevangen lezer van deze opinie en van 1 Korinthe 14 zal hieruit besluiten, dat het

stemrecht dus aan de vrouw niet toekomt.

Ook de Deputaten ontkomen niet aan deze conclusie en zeggen dan ook woordelijk: “dat in deze

uitspraken van de Schrift wel uiterst moeilijk ruimte te vinden is voor het meestemmen van de

vrouwen bij de verkiezing van ambtsdragers”. Zij voegen er aan toe: “dat men, zonder in

spitsvondigheden te vervallen, moeilijk kan ontkennen dat het meestemmen van de vrouw ook een

meespreken is, ook al zal het in de meeste gevallen niet overluid geschieden.” (blz. 18 van het

rapport 2e alinea).
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We komen dan ook niet in conflict met de Deputaten wanneer we vaststellen, dat het

Vrouwenkiesrecht als zodanig in strijd is met uitdrukkelijke uitspraken van de Schrift.

En dit mijn eerste bezwaar blijft dus staan zolang niet wordt aangetoond, dat het Vrouwenkiesrecht

in overeenstemming is met elders in de Schrift terug te vinden beginselen.

Mijn tweede bezwaar is echter juist, dat:
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2. HET VROUWENKIESRECHT IN STRIJD IS MET DE IN DE SCHRIFT NEERGELEGDE

BEGINSELEN.

Het algemeen beginsel dat we in de Schrift vinden omtrent de positie van man en vrouw, is, dat de

vrouw een dienende plaats heeft en dat aan de man de gezagsfuncties toekomen. Al de boven

aangehaalde teksten spreken in dit opzicht één taal, die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is.

De grondslag voor het verschil tussen man en vrouw ligt in de schepping, althans zoals die met de

zondeval geworden is.

In Genesis 3:16 zegt God uitdrukkelijk tot de vrouw: “tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal

over u heerschappij hebben. Paulus verwijst naar deze tekst in 1 Korinthe 14:34 waarin hij zegt

dat het de vrouwen “bevolen is onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.”

Hij komt daar in 1 Timotheüs 2:11 en 12 uitdrukkelijk op terug, wanneer hij zegt: “Doch ik laat de

vrouw niet toe, dat zij lere, noch over de man heerse, maar wil dat ze in stilheid zij.” Zegt ook in 1

Korinthe 11:3: “Doch ik wil dat gij weet dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man

het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.” Het is te verstaan dat de mens zonder God

altijd poogt onder de scheppingsordinanties uit te komen. Zo doet hij met al de geboden Gods. Hij

aanvaardt die doodeenvoudig niet.

Zo aanvaardt de God-loze mens ook niet de ongelijkheid tussen man en vrouw, omdat hem dat in

strijd schijnt met zijn wereldse idealen van gelijkheid, vrijheid en broederschap (de Franse

Revolutie, MGvdH). “Nivellering is de vloek van de moderne beschaving”, zei Dr. Kuyper, en het

uitwissen van het verschil tussen man en vrouw is daar wel een typisch bewijs van. De onwilligheid

om zich voor Gods geboden te buigen is de reden van het feminisme. De Schrift houdt het gezag

van de man over de vrouw hoog. In alles. (Efeze 5:24)

Ook bij het bepalen wie onze toekomstige regeerders zijn.

Stemmen is heersen.

De neiging bestaat om de daad van het kiezen door de vrouw als iets onbetekenends voor te

stellen. Wat kan dat nu maken dat zij een briefje invult met de kandidaat die zij verkiest? Zij heeft

toch óók een oordeel, en óók de Heilige Geest?

Een dergelijke voorstelling van de zaak is vals. Degene die stemt, stelt een positieve daad, meestal

tegenover de positieve daad van anderen. Het gaat er om wie in de Kerk zullen regeren en elke

uitgebrachte stem bepaalt mede of deze of gene.

Deze kan de kandidaat zijn waarvan de mannen het inzicht en verantwoordelijkheid weten, dat hij

in het ambt moet komen, gene kan de kandidaat zijn, die in de smaak valt van de vrouwen en van

de mensen met minder inzicht of verantwoordelijkheidsgevoel, maar in feite minder geschikt is om

de Kerk in het rechte spoor te houden.
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Met de stemmen van de vrouwen wordt de laatste gekozen en … in strijd met Gods uitdrukkelijk

bevel heersen zij daarmee over de mannen.

Het verschil is in het begin gering, maar vermits de gekozene een volgend jaar mee invloed

uitoefent op de kandidaatstelling, wordt het gevaar van afwijking steeds groter, en die

gereformeerde theologen die ijveren om de vrouw ook daadwerkelijk in het ambt te zetten, hebben

dan ook de logische consequentie van het hen thans verleende recht gezien. Het een leidt tot het

ander, en zo komt de Kerk al verder uit het schriftuurlijke spoor.

Er zijn er die zeggen dat stemmen helemaal geen vorm van regeermacht is. Het is slechts een

advies aan de kerkenraad dat hij niet noodzakelijk moet opvolgen. Dit is wel een zeer wonderlijke

opvatting die, zou ze algemeen worden, alle belangstelling van de gemeente voor de regering van

de Kerk spoedig zou uitblussen en de Kerk terug in het Roomse spoor brengen. Daar hebben de

leken ook slechts te aanvaarden wat de geestelijkheid heeft goedgevonden en verordend.

Een andere opvatting is dat het stemmen een soort van belijden is. Deze opvatting is zo

levensvreemd en onschriftuurlijk als zij origineel is. Wanneer wij in wereldse zaken onze stem

uitbrengen, oefenen wij dan invloed uit op de regering of spreken wij een belijdenis uit? Ik meen

van het eerste, al kan onze belijdenis wel bepalen hoe wij zullen stemmen.

In de Schrift vinden we trouwens geen enkele grond om de waarde van de verkiezing in de Kerk te

verkleinen. Nergens vinden wij ook dat de uitslag van een verkiezing vanwege de gemeente, door

de Apostelen werd genegeerd.

Een van de gevaarlijkste opvattingen die men in onze Kerken soms tegenkomt, en die menigmaal

de kiemen voor ontevredenheid en scheuring heeft gelegd, is de opvatting dat Christus de Kerk

regeert door middel van de kerkenraad. Zo is Rome in het hiërarchieke spoor gekomen, zo wordt

de mondigheid van de gemeente miskend en zo wordt de weg geopend voor tirannieke

zelfhandhaving van een regerende groep.

Allemaal dingen, welke door de Reformatoren op grond van de Schrift uitdrukkelijk zijn verworpen,

en in artikel 31 van onze Geloofsbelijdenis in juiste vorm zijn vastgelegd met de woorden: “Wij

geloven dat de dienaars van het Woord Gods, ouderlingen en diakenen tot hun ambten behoren

verkoren te worden door wettige verkiezing der Kerk, met aanroeping van de Naam Gods en goede

orde, gelijk het Woord Gods leert. (Handelingen 6:5; 14:23; 15:23)

De juiste formulering is dan ook zonder twijfel: Christus regeert de Kerk door middel van de door

de gemeente verkozen kerkenraad. Dat is de schriftuurlijke lijn en ook de lijn van onze

geloofsbelijdenis. En het ware goed dat artikelen 4, 22 en 24 van onze Kerkenordening daarmee in

overeenstemming werden gebracht.

Dat zou in vele gemeenten de ontevreden sfeer die soms ontstaat rond de beroeping van een

predikant of de verkiezing van ouderlingen en diakenen, wegnemen. Een mondig lid van de Kerk
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van Christus legt zich veel gemakkelijker neer bij de uitspraak van de meerderheid zijner

medechristenen, dan wanneer er buiten en boven hem over de gemeente beslist wordt.

Dit is trouwens ook beter in overeenstemming met hetgeen in de formulieren voor de bevestiging

van ambtsdragers zo schoon tot uitdrukking is gebracht met de woorden: “…Of gij niet gevoelt in

uw harten dat gij wettig van Gods gemeente, en mitsdien van God zelf, tot dezen heiligen dienst

beroepen zijt…”

Alleen een gemeente in volle rechten kan een kerkenraad in volle rechten kiezen, en daarna is die

kerkenraad natuurlijk van Godswege bekleed met het gezag dat hem voor de uitoefening van zijn

taak in overeenstemming met de Schrift toekomt.

De gemeente, de vergadering der gelovigen, blijft echter het centrum en het hart van ons kerkelijk

leven. Alle toekenning van macht of eigenzinnig doordrijven van bepaalde ideeën en gedachten van

bovenaf zoals ook bij de invoering van het Vrouwenkiesrecht tot uitdrukking is gekomen, legt de

grondslag voor “machtsvorming der Bewindvoerders”, Roomse dwingelandij en modernisme. Wie

daaraan mocht twijfelen herleze de geschiedenis van de R.K. Kerk ten tijde van de Paus Gregorius

e.c. en die van de Nederlands Hervormde Kerk in Nederland sinds Koning Willem I. Om nog maar

niet te spreken van de duizenden voorbeelden uit het maatschappelijk en staatkundig leven van

alle tijden.

Zo zal het in de Christelijke Kerk niet zijn. De ouderlingen worden door Petrus vermaand om geen

heerschappij te voeren over het erfdeel des Heeren (1 Petrus 5:2,3) en de woorden van de Meester

luiden zeer nadrukkelijk dat het in Zijn Kerk niet zal toegaan als in de wereld, maar “Zo wie van u

de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn.” (Markus 10:42-45)

En de mogelijkheid tot heerschappij en dwingelandij wordt eenvoudig en goed buitengesloten

wanneer de verkiezing voor ambtsdragers blijft waar die sedert de eerste Christelijke Kerk is

geweest: bij de gemeente.

Dat de vrouwen aan deze verkiezing niet behoren mee te werken vloeit voort uit de ondergeschikte

plaats die zij ten opzichte van de man van Godswege ontvangen hebben en spreekt dus vanzelf.

Christus het Hoofd van Zijn Kerk als die Zijn Woord bewaart.

U merkt op dat Christus het Hoofd der Kerk is en dat Hij door Zijn Geest de Kerk in het rechte

spoor zal houden, ook door middel van de verkiezingen. Dit is ongetwijfeld waar. Doch op één

voorwaarde: dat wij ons houden aan Zijn geopenbaarde wil zoals we die vinden in de Schrift. Vanaf

het ogenblik dat we de Schrift los laten en beginnen te werken met dingen van eigen vondst,

mogen wij niet meer hopen dat God desondanks de Kerk zal bewaren, althans niet meer de Kerk in

engere zin waarvan wij deel uitmaken.  Rome is daar een klaar bewijs van. Ik concludeer:

de Schriftuurlijke onderwerping van de man sluit het Vrouwenkiesrecht uit.
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3. HET VROUWENKIESRECHT STEUNT NIET OP DE SCHRIFT NOCH OP DE BEGINSELEN

AAN DE SCHRIFT ONTLEEND.

Elk onbevooroordeeld buitenstaander van Gereformeerde levensbeschouwing, zal bij het zien van

een zodanig ingrijpend besluit onmiddellijk verschillende vragen bij zich voelen oprijzen.

Een van de eerste is wel: “Wat is het motief om het Vrouwenkiesrecht in onze Kerken te wensen?”

Dit is blijkbaar een zeer netelige vraag, want er wordt altijd een ontwijkend antwoord op gegeven.

Ik kom daar verder nog op terug.

De volgende vraag is: “Welk is het Schriftbewijs, of althans het algemeen beginsel uit de Schrift

waarop het Vrouwenkiesrecht steunt?”

Hier baat natuurlijk geen ontwijkend antwoord en zowel door de Deputaten als ter Synode is

getracht althans iets te geven. Men gaat uit van de eenheid van man en vrouw in Christus en dat

aan de vrouw de gaven van de Geest niet minder dan aan de man toekomen. Men spreekt van een

“eeuwenoud onrecht” de vrouwen aangedaan, en dat stemrecht voor de vrouw een eis van

“billijkheid” is.

Men kan evengoed spreken van een eeuwenoud onrecht dat de kinderen wordt aangedaan

wanneer zij gehoorzaamheid aan hun ouders verschuldigd zijn of van de “billijkheid” dat iemand

die in ondergeschikte positie staat, evenveel recht heeft als diegene aan wie hij verantwoording

verschuldigd is.

Dit zijn zuiver wereldse en revolutionaire denkbeelden die in een god-loze wereld thuis horen, maar

niet in een Christelijke samenleving. De voorstanders van het Vrouwenkiesrecht in de Kerk willen in

naam althans, niet tornen aan de onderworpenheid van de vrouw aan de man, maar de tekenen

daarvan, bijvoorbeeld het zwijgen in de gemeente, moeten toch maar opgeruimd worden, want dat

is “onrecht” en niet meer “billijk”. En zo schept men een sfeer die in wezen revolutionair en door en

door onschriftuurlijk is.

Ter Synode aangenomen bewijsvoering.

Dat de Schrift duidelijk de eenheid van man en vrouw in Christus leert en aan de vrouw de gaven

van de Geest niet minder dan aan de man toekomen. (Besluit van de Synode).

(Galaten 3:28) Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen

man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.

(Handelingen 2:17-18) En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn

Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen

gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn

dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
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(Handelingen 18:26) En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en

Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en legden hem den weg Gods bescheidenlijker

uit.

(Handelingen 21:9) Deze nu had vier dochters, nog maagden, die profeteerden.

(Romeinen 16:1-2) En ik beveel u Febe, onze zuster, die een dienares is der Gemeente, die te

Kenchreën is; Opdat gij haar ontvangt in den Heere, gelijk het den heiligen betaamt, en haar

bijstaat, in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben; want zij is een voorstandster geweest van

velen, ook van mijzelven.

(1 Korinthe 11:5) Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert …

(1 Filippenzen 4:3) En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam,

die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn

medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.

De belangrijkste van deze teksten is zonder twijfel de eerste, omdat daaruit uitdrukkelijk de

eenheid van man en vrouw in Christus blijkt. De anderen geven in hoofdzaak aan dat, behalve

andere hulp die vrouwen aan Paulus en de gemeenten hebben bewezen, aan hen ook de gave van

profetie geschonken is geweest.

Dit kwam al in het Oude Testament voor. Ik noem slechts Deborah en Anna. De Deputaten zelf zijn

echter niet van mening dat de gave der profetie aan vrouwen, het zwijggebod als zodanig

doorbreekt, dat haar verlof om te spreken slechts op een bijzondere werking van de Geest zou

berusten en dat zij, wanneer van zulk een charismatisch spreken of profeteren geen sprake is, zij

van de Apostel te horen krijgen, dat zij moeten zwijgen. (blz. 15 van het rapport, 2e alinea)

Wel concluderen de Deputaten uit al deze teksten dat men zich niet eenzijdig moet richten naar die

plaatsen, die op het onderscheid tussen man en vrouw de nadruk leggen, doch de eenheid van het

ambt der gelovigen en de eenheid van man en vrouw in Christus daarbij steeds als een niet minder

fundamenteel gegeven der Schrift in aanmerking zal hebben te nemen. (blz. 17 van het rapport,

voorlaatste alinea)

Het ambt aller gelovigen een misleidend argument.

Het spreken van het ambt der gelovigen in verband met het Vrouwenkiesrecht nu is zeer misleiden.

In de eerste plaats zijn we in onze Kerken allen zo overtuigd dat we het ambt der gelovigen

bezitten, dat we het vanzelfsprekend ook de vrouwen toekennen.

In de tweede plaats herinnert het woord “ambt” aan de uitoefening van een functie in de Kerk. We

zeggen dat de Dienaar des Woords in zijn ambt bevestigd wordt; ouderlingen en diakenen noemen

wij ambtsdragers. En we vinden dat bijvoorbeeld het kiezen van ouderlingen en diakenen tot het



16

ambt van de gemeenteleden behoort. En als iemand dan zegt dat het verkiezen tot het ambt der

gelovigen behoort, voelen we niet het verschil. En we stemmen er mee in.

Dit is nu misleidend. Het “ambt der gelovigen” heeft niets te maken met wat wij onder ambten in

de Kerk verstaan, maar is het door Christus herstelde ambt van profeet, priester en koning, dat wij

in het Paradijs hadden, “opdat wij God onze Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben, en

met Hem in eeuwige zaligheid leven zouden, om Hem te loven en te prijzen”. (Catechismus, vraag

en antwoord 6)

Dit ambt der gelovigen bekleden in beginsel reeds onze kinderen, wanneer in hun hart de liefde tot

Christus ontwaakt. Toch zal men er niet aan denken hen te laten deelnemen aan de verkiezing

voor ambtsdragers.

In kerkrechterlijke zin is, volgens artikel 28 van de Nederlandse Geloofs Belijdenis, “het ambt aller

gelovigen, volgens het Woord Gods, zich af te scheiden van degenen, die niet van de Kerk zijn, en

zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats God ze gesteld heeft”.

U ziet: het ambt der gelovigen komt toe aan allen die Christus liefhebben: mannen, vrouwen en

kinderen; het heeft echter niets te maken met de orde of de regering in onze Kerken, en het

beroep daarop ter rechtvaardiging van het Vrouwenkiesrecht in onze Kerken is misleidend en

ongegrond.

Blijft over

De eenheid van man en vrouw in Christus.

Dit is een van de voornaamste argumenten voor de invoering van het Vrouwenkiesrecht geweest

(en ook voor vrouwelijke ambtsdragers, MGvdH). Het steunt op Galaten 3:27-28 waar Paulus zegt:

“Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood

noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt

een in Christus Jezus.”

In Kolossenzen 3:9-11 gebruikt Paulus dezelfde woorden, doch zonder mannelijk en vrouwelijk:

“Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, En

aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen,

Die hem geschapen heeft; Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth,

dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.”

Deze uitspraken veranderen natuurlijk niets aan de functie, de verantwoordelijkheid of de plaats

van de er in genoemden. De Jood blijft evengoed Jood en de Griek evengoed Griek. De slaaf blijft

evengoed dienstbaar en de vrije vrij. De man blijft man, de vrouw blijft vrouw, ieder met zijn eigen

taak en plaats, die elders in de Schrift duidelijk wordt bepaald.
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Deze teksten, wel verre van gelijke rechten en bevoegdheden voor de genoemden te bepleiten

(denk aan de slaaf en de vrije!) zeggen juist dat zij, ondanks hun verschillen, voor God allemaal

gelijk zijn en in Christus één.

Voor een vader zijn alle kinderen gelijk. Maar daarom laat hij het jongste meisje niet het zware

werk doen dat voor de oudste jongen bestemd is. De gelijkheid heeft betrekking op de liefde, niet

op de taak.

En als man en vrouw één zijn in Christus, betekent dit niet dat zij eenzelfde taak en

verantwoordelijkheid hebben, noch in hun gezin, noch in de maatschappij, nog in de Kerk. De

eenheid in Christus doet niets af aan het gezag en de verantwoordelijkheid die de man krachtens

Gods bestel heeft, evenmin aan de onderdanigheid en ingetogenheid die de vrouw zijn

voorgeschreven.

In hoeverre dit laatste te maken heeft met hetgeen bij de val is geschied, wil ik buiten

beschouwing laten, al is het wel opmerkelijk dat Paulus in 1 Timotheüs 2:13-14 daarnaar

uitdrukkelijk en in veelzeggende bewoordingen verwijst: “Want Adam is eerst gemaakt, daarna

Eva. En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.”

In ieder geval biedt de tekst over de eenheid van man en vrouw in Christus geen enkele grond om

de vrouw in de Kerk dezelfde rechten toe te kennen als de man. Ware dat wel het geval, waarom

schreef Paulus dan zijn “Zwijggeboden” in 1 Korinthe 14 en 1 Timotheüs 2? Toen waren man en

vrouw toch ook reeds één in Christus? Of moeten we Paulus van zoveel gebrek aan inzicht

verdenken dat hij de inconsequentie van zijn woorden niet zag? Maar dat zal niemand aannemen!

In de verhouding tegenover God is voor man en vrouw sinds Paulus’ dagen niets veranderd.

Waarom zouden we dan nu wel de verhouding in de Kerk veranderen?

In de  maatschappelijke verhouding tussen man en vrouw moge wel veel veranderd zijn, doch de

Schrift laat geen onzeker geluid horen hoe die verhouding behoort te zijn. En wij hoeven, nee, wij

mogen ons de wet niet laten voorschrijven door het ongeloof.

1e Conclusie: De eenheid van man en vrouw in Christus is geen grond om in de Kerk het door de

Schrift uitdrukkelijk geleerde onderscheid tussen man en vrouw uit te schakelen, ook niet door

haar stemrecht te verlenen.

Geen Apostolische mobilisatie van de vrouw.

De schaarse teksten die men uit het Nieuwe Testament aanhaalt om de speciale plaats van de

vrouw in de eerste Christelijke Kerk te bewijzen, dient men aan onder een zeer tendentieuze vlag.

“Het wemelt van vrouwennamen en er is een wonderlijke activiteit van vrouwen geweest, waarvoor

de Apostel Paulus een ontroerende dankbaarheid toont. In tal van brieven put hij zich uit in sterke

waarderende woorden voor wat bepaalde vrouwen gepresteerd hebben. Deze mobilisatie van
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vrouwelijke hulpkrachten in dienst van het Evangelie is een merkwaardig novum van het Nieuwe

Testament waardoor het zich wel heel scherp aftekent tegen de gangbare lage rabbijnse opvatting

over de vrouw.”

Deze zinsneden vinden we op blz. 25 van Dr. Hommes’ boek: “De vrouw in de Kerk”. Hoe een

dienaar van het goddelijke Woord zich aan een dergelijke tendentieuze berichtgeving kan schuldig

maken, versta ik niet.

“Het wemelt” blijkt bij onderzoek slechts op zeven vrouwen betrekking te hebben, namelijk Febe

(Romeinen 16:1, 2), Tryphena, Tryphose en Persis (Romeinen 16:12), Euodia en Syntyche

(Filippenzen 4:2, 3) en Priscilla (Handelingen 18:26).

De “wonderlijke activiteit” blijkt te bestaan uit die heel gewone dingen die door vrouwen in de Kerk

van alle eeuwen zijn verricht, namelijk “een dienaresse zijn, zich moeite geven, strijden in het

Evangelie, iemand uit de Kerk vandaan meenemen”, kortom, alle dingen die specifiek vrouwelijk

zijn en die door een ongehuwde mens als Paulus wel dubbel moeten zijn gewaardeerd. Maar

“wonderlijk” is die activiteit niet, zij is integendeel heel normaal, omdat ze bij de vrouw past en in

haar aard ligt.

De “ontroerende dankbaarheid” van Paulus staat temidden van vele andere waarderende woorden

aan het adres van mannen gericht. Van een “zich uitputten in waarderende woorden” is nergens

sprake. Hetgeen Paulus zegt, staat als regel tussen de groeten aan het einde van zijn brieven, en

ik ben zeker dat vele van onze predikanten die aan hun vroegere gemeente schrijven, soortgelijke

dingen zeggen.

Van een “mobilisatie van vrouwelijke hulpkrachten” is nergens een spoor te vinden, ofschoon

Paulus op zijn reizen toch wel veel gemobiliseerd heeft. Het waren echter altijd de mannen.

De “lage rabbijnse opvatting over de vrouw” bewijst de zeer geleerde schrijver enkel uit de

ongewijde literatuur, nergens uit de Schrift. Dat verhinderde echter de Rabbijnen niet om juist

onder de vrouwen een ijverige propaganda voor de Joodse religie te voeren (blz. 126). En Paulus

knoopt daarbij rustig aan wanneer hij in Filippi op de Sabbat, aan de vrouwen die samengekomen

waren, het Evangelie verkondigt, en daarna door Lydia, de purperverkoopster in huis genomen

wordt. (Handelingen 16:13-15)

Heel de voorstelling dat de vrouwen in die dagen angstvallig in het vrouwenvertrek leefden en het

Evangelie tot hen slechts kon gebracht worden met hulp van vrouwen, is vals. De vrouwen

kwamen in de synagoge, op de markten, op samenkomsten, kortom, zij stonden evengoed onder

de rechtstreekse invloed van de prediking van het Evangelie als de mannen. Paulus moest daar

niets speciaals voor doen, evenmin als dit in onze dagen het geval is.

Maar al het “apostolisch enthousiasme” over de “geweldige activiteit der vrouwen” (blz. 128)

verhinderen hem niet om, als hij het over de orde in de gemeente heeft, in zeer nadrukkelijke
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bewoordingen de vrouw het zwijgen op te leggen en haar te herinneren aan de plaats die haar van

Godswege is gesteld.

Het is onbegrijpelijk hoe een geleerde mens, van wie wij toch moeten aannemen dat hij ootmoedig

wenst te buigen voor het Woord van God zich “zoveel moeite geeft” om aan de klem van klare

uitspraken van de Schrift te ontkomen. Zijns ondanks een kind van zijn tijd en besmet met de

geest der eeuw?

Laten wij liever, met de kerkvader Hieronymus, “op onze hoede zijn dat matrones van vrouwen

niet onze senaat zijn, die in de Kerk heersen”. (blz. 127) Dan zullen wij ook niet meer spreken van

“eenzijdige mannelijke bedisseling der kerkelijke zaken” waarvan de geleerde schrijver in zijn

overmoed het definitieve einde verkondigt. (blz. 11)

Wat is dit eigenlijk voor taal? Spreekt Gods Woord ergens van “bedisseling” der kerkelijke zaken?

Ik vind in de pastorale brieven een heel andere en hogere waardering van het ambt in de Kerk.

Wat zal de schrijver zeggen als op een kwade dag zijn kinderen besluiten dat de ouderlijke

“bedisseling” van zijn huishouding nu lang genoeg geduurd heeft en dat daar maar eens een eind

aan gemakt moet worden?

De schrijver heeft het voordeel van erg consequent te zijn. Hij steekt tenminste niet onder stoelen

of banken dat hij de vrouw in het ambt begeert, dat zij als predikant, als diaken (en zelfs als

ouderling?) zou mogen optreden zonder in conflict te komen met de Schrift. Wanneer de wijze

waarop hij de hierop betrekking hebbende schriftplaatsen voor zijn beschouwing pasklaar maakt in

onze Kerken algemeen wordt (een volstrekt niet denkbeeldig gevaar), dan kunnen we de

Gereformeerde Kerken binnen 25 jaar wel afschrijven van de lijst der rechtzinnige Kerken.

Of is het nu niet reeds een bespotting van de schriftuurlijke opvatting over de taak van de vrouw,

wanneer een vrouw op een Evangelisatieconferentie van onze Kerken in Woudschoten het

voorzitterschap uitoefent? Wat zijn dat voor mannen die zich dit hebben laten welgevallen? Is het

Vrouwenkiesrecht inderdaad slechts een openbaring van een onschriftuurlijke en verwijfde geest

die reeds langer in de kringen van onze predikanten heerst?

Hebben de mannen die pleiten voor vrouwelijke evangelisten, voor vrouwelijke leraars en voor

vrouwelijke diakenen dan zo weinig inzicht en ervaring in het werk dat op al die posten gedaan

moet worden, dat zij niet weten dat een vrouw daarvoor in wezen niet geschikt is? In al de tijd die

ik in het Evangelisatie- en diaconale werk heb mogen arbeiden, is het mij nooit overkomen dat ik

moest besluiten: “Hier kan alleen een vrouw mijn taak doen”.

Wel, en dit zij hier met grote dankbaarheid gezegd, heeft de vrouw die God mij tot hulpe heeft

gegeven met haar raad en daad mij bij het uitoefenen van mijn taak onschatbare diensten

bewezen, en zo wellicht meer voor de Kerk en het Evangelie gedaan als een vrouw die zich zo

onschriftuurlijk siert met de naam Evangeliste.
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Niet dat ik zou menen dat vrouwen in het geheel niet rechtstreeks bij het Evangelisatiewerk zouden

mogen worden betrokken. De jongere kunnen voortreffelijke hulp bieden bij de lectuurverspreiding,

de Zondagsschool, de meisjesclubs en dergelijke. De oudere kunnen helpen bij het verlenen van

sociale hulp en vooral door het gastvrij ontvangen van mensen bij wie belangstelling voor het

Evangelie ontwaakt en door het intieme samenspreken met vrouwen en meisjes die haar raad en

hulp nodig hebben. Dit alles is niet in strijd met, maar in overeenstemming met Gods Woord, en

zal door elke vrouw voor wie het geloof een zaak van het hart is, gaarne worden gedaan. Dat is

echter heel iets anders dan op voet van gelijkheid met de man zaken van de Kerk “bedisselen”.

2e conclusie: Gods Woord biedt geen enkele grond voor het Vrouwenkiesrecht en het is met de

beginselen daarvan in strijd.

Schriftuurlijke grond misschien niet absoluut noodzakelijk?

De vraag kan gesteld worden of voor heel ons kerkelijke leven en belijden een schriftuurlijke grond

wel altijd absoluut noodzakelijk is. Men zegt: dat niet alle zaken die wij belijden of geloven, of die

wij in en buiten de Kerk doen, rechtstreeks en als zodanig in de Schrift te vinden zijn.

Oppervlakkig schijnt dit waar te zijn. In de Schrift vinden we geen rechtstreekse aanwijzingen

omtrent de kinderdoop, de viering van de Zondag in plaats van de Sabbat, enz. Bij nader

onderzoek blijkt echter dat we ons in al deze dingen toch wel laten leiden door de Schrift.

Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja het, want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het

verbond Gods en Zijn Gemeente begrepen zijn (Genesis 17:7) en dat hun door Christus’ bloed de

verlossing van zonden (Mattheüs 19:14) en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan

de volwassenen toegezegd wordt (Lukas 1:15, Psalm 22:11, Jesaja 44:1-3, Handelingen 2:39), zo

moeten zij ook door de Doop als door het teken des Verbonds der Christelijke Kerk ingelijfd en van

de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden (Handelingen 10:17), gelijk in het Oude

Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is (Genesis 17:14), voor dewelke in het

Nieuwe Verbond de Doop ingezet is. (Kolossenzen 2:11-13) U ziet: 9 duidelijke Schriftbewijzen

waarop wij de kinderdoop gronden.

Hetzelfde geldt voor de viering van de Zondag. Wij hebben daarvoor een Schriftuurlijke grond,

vermits wij daardoor, met heel de Christelijke Kerk vanaf de tijd der Apostelen, het feest van ’s

Heeren opstanding vieren, en de verlossing van de vloek der wet, zoals die ook in het vieren van

de Joodse Sabbat tot uitdrukking kwam. (Vergelijk ook Mattheüs 16:2). Reeds het enkele feit dat

de Apostelen, en onder hun leiding, de eerste Christelijke Kerk de Zondag heeft gevierd, vormt een

Bijbelse grond voor ons.

Ik meen dat al deze dingen onder ons volkomen zekerheid hebben en er geen woorden aan hoeven

te worden verspild. Ons leven en geloof steunt op de Schrift en zonder die steun valt heel ons

Christendom weg. Hiermee kom ik vanzelf tot mijn volgend bezwaar:
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4. HET GEEFT TOE AAN DE ZUIVER WERELDSE BEGEERTE OM MAN EN VROUW GELIJKE

RECHTEN TE GEVEN

Vrouwenkiesrecht ideaal van het ongeloof.

Vrouwenkiesrecht was van ouds een ideaal van het ongeloof. Niet alleen omdat zij daarin de

verwerkelijking zagen van het ideaal «gelijke rechten voor allen» en reeds daardoor een

overwinning behaalden op het Bijbelse standpunt, maar ook omdat zij hoop ten door de stemmen

van de vrouw sneller aan de macht te komen.

Satan wist in het Paradijs reeds dat de vrouw naar haar natuur ontvankelijker is voor

gevoelsargumenten dan de man en zijn volgelingen hebben niet geaarzeld om van deze natuur

gebruik te

maken om aan de macht te komen. Wanneer vrouwenkiesrecht geen middel was om te heersen.

waarom zou het ongeloof zozeer geijverd hebben om het in te voeren?

Omdat zij een betere en hogere opvatting van de vrouw hebben dan zij die bij het licht van de

Schrift zijn opgevoed? Niemand van ons zal dat willen aanvaarden. En de degradatie die de vrouw

in de ongelovige, moderne wereld in feite heeft ondergaan, levert het bewijs hoe diep wij vallen,

wanneer wij Gods geboden verlaten.

Of acht men dat de honderdduizenden kinderloze, het moederschap vluchtende, opgedirkte,

nerveuze vrouwen, die men in de moderne maatschappij in allerlei functie en beroep aantreft, en –

wanneer zij getrouwd zijn - in hun huwelijk voor het merendeel een tegennatuurlijk en tegen-

schriftuurlijk leven leiden, ook maar in de verte beantwoorden aan de Goddelijke bedoeling met de

schepping van de vrouw?

Nochtans zijn zij het product van de mensen die de «verheffing van de vrouw » en « gelijke

rechten voor de vrouw » en « vrouwenkiesrecht» in hun vaandel hebben geschreven.

Zullen wij dan, als Christenen, een beroep doen op de veranderde tijdsomstandigheden die door

deze mensen zijn geschapen ? Of zullen wij ons houden aan het heerlijke ideaal - ook voor de

vrouw - dat ons in Gods Woord voor ogen is gehouden? De keus kan niet moeilijk zijn!

Ik moet hierbij terugkomen op het

Motief voor invoering van het Vrouwenkiesrecht.

Ik zei reeds dat dit de neteligste vraag is die men de voorstanders van het vrouwenkiesrecht kan

voorleggen. Hoe men de zaak ook draait of keert. men stuit altijd weer op de bewuste of

onbewuste begeerte om de vrouw gelijke rechten als de man te geven. En ik moet u eerlijk

zeggen, dat ik in mijn hart geloof dat dit het werkelijke motief is waarom men het begeert.
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Alle schone tegenovergestelde verzekeringen kunnen dat niet verbloemen. Men is bang dat men

ons voor ouderwets en reactionair zal uitmaken (blz. 23 van het rapport, middenin). Gods Woord

eist het vrouwenkiesrecht niet. Men kan dus niet zeggen dat de Synode een eeuwenoud onrecht

hersteld heeft.

Maar als Gods Woord het vrouwenkiesrecht niet eist, wie eisen het dan wel? Zijn het die enkele

gereformeerde theologen die van dit onderwerp een hobby hebben gemaakt en er daarom voor

ijveren? Staan zij huns ondanks onder de invloed van de geest van het modernisme, zo bestreden

door de vaderen, zo alles doordringend thans?

De eenheid in Christus kan evenmin een grond zijn om man en vrouw ook in de Kerk gelijk te

schakelen, vermits wij daarmee in lijnrechte strijd met de Schrift komen. Maar als Gods Woord het

niet eist en de eenheid in Christus geen motief kan zijn, wat blijft er dan over?

De Deputaten verzetten zich natuurlijk bij voorbaat tegen het bezwaar van de wereld achterna te

willen doen. Op blz. 23 van hun rapport zeggen zij uitdrukkelijk « dat zij niet bedoelen de baan

open te zetten voor een zekere progressiviteit inzake de positie van de vrouw, noch ook toe te

geven aan de bestaande tendens de apostolische geboden voor verouderd en «zeitbedingt» te

verklaren. Nochtans doet het rapport niet anders dan bewijsmateriaal aanvoeren om aan te tonen

dat Paulus' zwijggebod in 1 Kor. 14 wel degelijk moet gezien worden in het licht van de toen

geldende zeden en gewoonten, en daarom nu niet meer geldig is.

1 Korinthe 14 onverminderd van kracht.

Een van hun voornaamste argumenten daarbij is het beroep op 1 Korinthe 11, waar Paulus zijn

mening geeft over de hoofdtooi van de vrouw. Deputaten gaan er van uit dat hetgeen Paulus daar

schrijft alleen voor de gemeente van Korinthe gold. Indien het waar is dat Paulus' voorschriften

betreffende het hoofddeksel van de vrouw te beschouwen zijn als enkel een voorschrift aan de

gemeente van Korinthe, waaraan wij ons nu niet meer hebben te houden, dan wil dat nog volstrekt

niet zeggen dat wij ook zijn voorschriften in 1 Korinthe 14 betreffende het zwijgen van de vrouw in

de gemeente buiten werking mogen stellen.

In de eerste plaats komt het mij voor dat Paulus' voorschriften betreffende het hoofddeksel van de

vrouw, door sommigen in onze kerken ten onrechte niet meer nageleefd worden. Voorzover ik weet

zal er geen vrouw aan denken om ongedekt aan het Avondmaal te komen. Zelfs op wereldlijke

feesten verschijnen de vrouwen gedekt. En de predikanten die volwassen meisjes en vrouwen op

het hart drukken dat zij gedekt ter Kerk moeten komen, zijn niet zeldzaam en behoren zeker niet

tot de bekrompenen.

Wie 1 Korinthe 11 : 1~16 objectief leest, zal moeten erkennen dat hij hier - als overal elders - zeer

nadrukkelijk de onderworpenheid van de vrouw aan de man leert. Het teken van die

onderworpenheid was in zijn dagen de hoofdbedekking of sluier. Indien ook in onze westerse

wereld de sluier niet meer het teken is van, onderdanigheid aan de man, neemt dit niet weg dat
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deze onderdanigheid zelf onveranderlijk blijft, vermits zij een goddelijke ordinantie is, en de

engelen (1 Korinthe 11 : 10) zullen toezien of de vrouw aan de vastgestelde orde vasthoudt, en de

man als «een macht over haar hoofd» duldt. Opvattingen over passende kleding kunnen

veranderen en zelfs van yolk tot yolk verschillen, maar daaruit mag zeker niet besloten dat de

zwijggeboden van de Schrift niet meer van toepassing zijn, daar zwijgen ook thans nog, in alle

levensverhoudingen, uitdrukking van onderworpenheid en gehoorzaamheid is. Men denke aan de

verhouding ouders – kinderen, overheid - onderdaan, heer - knecht, man - vrouw. Indien dan ook

Paulus' voorschriften betreffende het hoofddeksel van de vrouw ontsproten zijn aan de gewoonten

en zeden van die tijd, en dat Paulus een beroep doet op die zeden (1 Korinthe 11:14 en 15) dan is

dit zeker niet het geval met het zwijggebod in 1 Korinthe 14, waar Paulus uitdrukkelijk op de

Scheppingsordinantie beroep doet (gelijk ook de wet zegt).

Meer, het zwijggebod in 1 Korinthe 14 is niet alleen in overeenstemming met verschillende andere

uitspraken van de Schrift (Gen. 3:16, 1 Tim. 2:9-15, Efeze 5:22-24, 1 Petrus 3:1-7) maar het

wordt gevolgd door de uitdrukkelijke betuiging dat hetgeen Paulus hier schrijft, een gebod des

Heeren is, dat in alle gemeenten, dus in heel de Christelijke wereld, van toepassing is. Dat kan niet

van alle delen van Paulus' brief aan de Corinthiers gezegd worden. Wanneer hij in hoofdstuk 7

handelt over de ongehuwde staat, zegt hij uitdrukkelijk «geen bevel des Heeren te hebben» (vers

25). En aan het slot van zijn beschouwingen over dit onderwerp (vers 40) zegt hij weer, dat

hetgeen hij schrijft zijn persoonlijke mening vertolkt. Dat men onder zulke voorwaarden, gegeven

uitspraken met een zekere vrijheid mag toepassen, ligt in deze uitspraken zelf opgesloten.

Het is trouwens zelfs denkbaar dat Paulus' uitspraken over de hoofdtooi van de vrouw eveneens

zijn persoonlijke mening vertolken. Zijn beroep op de instemming van zijn lezers in vers 13

(«oordele zelf» ), maar vooral de wijze waarop hij in vers 16 dit onderwerp plotseling afbreekt. (<<

indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet») zouden

in die richting kunnen wijzen. In ieder geval kunnen, dunkt mij, de gegevens uit 1 Korinthe 11,

hetzij men ze als tijdelijke voorschriften, hetzij als de persoonlijke mening van Paulus opvat, nooit

dienen als grond om het uitdrukkelijke gebod tot zwijgen en onderdanigheid van de vrouw, zoals

dat in 1 Korinthe 14 en elders voorkomt, krachteloos te maken.
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5. HET BEROEP OP VERANDERDE MAATSCHAPPIJ-STRUCTUUR EN OP DE ZEDEN EN

GEWOONTEN IN VROEGER DAGEN, TORNT AAN HET GEZAG VAN DE SCHRIFT EN ZET DE

DEUR OPEN VOOR HET MODERNISME.

Onze hele gereformeerde Schriftbeschouwing gaat wankelen, wanneer we toelaten dat bepaalde

voorschriften, uitspraken of geboden, met een beroep op verouderde gewoonten of

tijdsomstandigheden worden opzij gezet. Dan kunnen wij alle brieven van de Apostelen wel uit de

Bijbel schrappen, want zelfs wanneer zij geen beroep doen op de zeden en gewoonten van die tijd

zijn zij daarop toch stilzwijgend berekend.

Trouwens, wanneer Paulus in 1 Korinthe 14 zijn zwijggebod geeft, doet hij geen beroep op de

gewoonte in al de gemeenten, maar geeft hij een voorschrift voor alle gemeenten, namelijk dat de

vrouwen in de gemeenten moeten zwijgen. Hij doet evenmin een beroep op het algemeen zedelijk

bewustzijn van die dagen, zoals Deputaten menen (blz. 22 van het rapport), maar stelt eenvoudig

vast dat het voor een vrouw lelijk staat in de gemeente te spreken. Of dit zijn persoonlijke mening

is of die van alle mensen uit zijn tijd, verandert niets aan zijn uitdrukkelijk gebod.

Maar zelfs al zouden we 1 Korinthe 14 niet meer op onze dagen van toepassing achten omdat er -

altijd volgens de Deputaten - beroep gedaan wordt op de gewoonten en zeden van die dagen, dan

geldt dit zeker niet van 1 Tim. 2 : 11-13, waar Paulus, zonder zulk een beroep, verbiedt dat de

vrouw gezag over de man heeft. Gelijk wij reeds eerder zagen: het uitoefenen van stemrecht is het

uitoefenen van gezag, en het toevoegen van de stemmen van de vrouwen aan die van de mannen,

maakt dat de vrouwen over de mannen heersen. Alleen reeds door hun numerieke meerderheid en

hogere leeftijd regeren zij over de mannen.

In de Gereformeerde Kerken stonden op 31 December 1951 tegenover 126.968 mannelijke

belijdende leden 161.899 vrouwelijke belijdende leden. Bovendien waren er nog 37.534 belijdende

leden waarvan het geslacht niet vermeld werd en waar de verhouding hoogstwaarschijnlijk dezelfde

zal zijn. Dit betekent dat er een-derde meer vrouwen dan mannen in onze Kerken het stemrecht

kunnen uitoefenen. Wat er practisch op neerkomt dat de vrouwen in onze Kerken bepalen wie de

ambtdragers zullen zijn. Dit is natuurlijk volkomen in strijd met al hetgeen de Schrift ons leert

omtrent de plaats die de vrouw ten opzichte van de man behoort in te nemen. Ook in de Kerk.

Het is hierbij een hartverheffend verschijnsel dat het juist de vrouwen zijn die het meeste bezwaar

maken tegen het hen verleende « kiesrecht ». Met hun fijne intuïtie weten zij dat zij hierdoor een

verantwoordelijkheid krijgen die hen niet alleen van Godswege niet toekomt, maar die hen ook

afvoert van hun Goddelijke roeping en taak temidden van hun gezin.

Want, willen zij niet dat in de Kerk de ongetrouwde vrouwen de koers bepalen, zo zullen zij

verplicht zijn hun gezin in de steek te laten en alle gemeentevergaderingen bij te wonen, niet

alleen die waar ambtsdragers moeten worden verkozen, doch ook die waar andere belangrijke

zaken zullen worden behandeld. En zo moet zij al meer haar vrouwelijke aard en natuur

verloochenen, haar hersens pijnigen met problemen waar van nature de man veel meer op

berekend is, en verzaken aan haar heerlijk Schriftuurlijk ideaal: VROUW en MOEDER te zijn.
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Inderdaad, wel verre van de vrouwen een dienst te bewijzen of haar in haar «rechten» te

herstellen, is Vrouwenkiesrecht wel een erge miskenning van de vrouw en de schone plaats die

God haar in de schepping zowel als in de Kerk heeft toevertrouwd.

Dat deze miskenning in de wereld schering en inslag wordt is reeds een erge afdwaling en een

vrucht van het ongeloof. Waarom zouden wij ons in de Kerk door het ongeloof de wet laten

voorschrijven?

Uit alle Schriftplaatsen blijkt duidelijk dat de van God gewilde orde is dat de vrouwen zich in een

aan de man ondergeschikte positie houden zowel in als buiten het huwelijk, en zeker in de

gemeente. Deze goddelijke orde geldt voor alle tijden en mag onder Christenen niet afhankelijk

van zeden en gewoonten of veranderde tijdsomstandigheden gesteld worden.

Veranderde maatschappelijke structuur.

De Deputaten menen ook dat het probleem van de ongehuwde vrouw thans een veel belangrijker

vraagstuk is als in de dagen van Paulus. Ik kan dit niet beoordelen, en ik betwijfel ook of er

betrouwbare gegevens zijn omtrent het aantal ongehuwden in oude tijden. Indien er toen een licht

vrouwenoverschot is geweest gelijk thans, zo werd dit zeker volledig opgeslorpt door de gewoonte

bij vele volken om meer dan een vrouw te hebben. Daarop voortgaande zou ik zelfs menen dat er

eerder een overschot aan ongehuwde mannen is geweest.

Overigens mag hier wel opgemerkt worden, dat het numerieke overwicht van de vrouwen in onze

huidige tijd hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend veroorzaakt wordt door de hogere leeftijd van de

vrouwen. In België bedraagt dit verschil gemiddeld 2 jaar. Dit komt overeen met 3%, wat uit de

aard der zaak als regel geen huwbare vrouwen meer zullen zijn, doch weduwen.

Wanneer er thans, door de gewijzigde maatschappelijke structuur, onder de huwbare vrouwen

meer ongehuwden voorkomen dan in het verleden, dan is het zeker dat daar een even groot aantal

ongehuwde mannen tegenover staat. Ik wil u niet schetsen het vele verdriet en ook de vele zonde

die achter dit ongehuwd zijn van mannen en vrouwen verborgen ligt.

Ik wijs er U enkel op dat deze maatschappelijke structuur in strijd is met Gods uitdrukkelijk gebod

van « zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt u» uit Genesis 1:28, in strijd met het doel Gods met de

schepping van de vrouw: «Ik zal hem een hulpe maken» (Genesis 2:18) en in strijd met de

inzetting van het huwelijk (Genesis 2:24, Efeze 5:31 ). Dat men terwille van een valse en

onschriftuurlijke verandering in de maatschappelijke structuur ook de orde in Christus' Kerk zou

wijzigen, is wel zeer in strijd met Schrift en Belijdenis,

Trouwens, meent u niet dat het gebod van onderdanigheid niet nog eerder van toepassing is op de

ongehuwde vrouw dan op de gehuwde? Wanneer aan iemand een zeker recht van spreken zou

toegekend mogen worden, is het dan niet allereerst aan de gehuwde vrouw, die de volle

verantwoordelijkheid van het leven heeft gedragen en uit ervaring kent? Men leze hierover hetgeen

Paulus schrijft aan Timotheüs (Hoofdstuk 5:10).
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De ongehuwde vrouw.

Ik moet hier wel wijzen op de ernstige gevaren die aan het inschakelen van de ongehuwde vrouw

in kerkelijk werk verbonden zijn. Doordat de ongehuwde vrouw door omstandigheden buiten haar

wil, of door eigen schuld, haar natuurlijke roeping niet heeft kunnen volgen, krijgt zij een speciaal

karakter dat bijna altijd zeer eenzijdig is, en ook weinig begrip heeft voor de juiste verhoudingen.

De miskenning die in haar ongehuwd zijn tot uitdrukking komt, kan zij niet altijd geestelijk

verwerken. Bovendien dwingt haar ongehuwde staat haar tot een zekere zelfstandigheid die licht

ontaardt in zeer onvrouwelijke bazigheid en bemoeizucht. Het aantal huwelijken dat door

ongetrouwde tantes werd bedorven, is legio. En ook in andere levensverhoudingen is de invloed

van ongehuwde vrouwen soms zeer schadelijk.

Met dit voor ogen zal men bij de inschakeling van ongehuwde vrouwen in kerkelijk werk wel zeer,

zeer voorzichtig moeten zijn. Ik kan mij voorstellen dat het voor een evangelisatiecommissie of een

predikant een grote ontlasting betekent wanneer 50% van de huisbezoeken door ongehuwde

vrouwen worden gedaan, maar dat doet aan het gevaar van dit «omgaan langs de huizen» niets af.

Hoe gemakkelijk is « de juffrouw van de kerk» een bron van goede maar ook van kwade

«inlichtingen». Hoe weinig is zij in staat alle situaties van het volle leven te beoordelen. Hoe licht

trekt zij verkeerde conclusies. En, ergste van al, met hoe weinig gezag kan zij terecht wijzen. Doet

zij dit toch., zo loopt zij gevaar een hoopvol contact voorgoed te bederven.

Het ongeluk is dat zij dit zelf moeilijk kan rapporteren. terwijl de mensen die zij bezocht. niet

gemakkelijk hun werkelijke opinie over «de juffrouw» bekend maken. Behalve degenen die haar de

deur gewezen hebben, maar ook dat wordt alleen bij een zeer zorgvuldige en objectieve controle

door de opdrachtgevers bekend.

Meen niet dat ik de ongehuwde vrouw in een gesticht zou willen opsluiten of haar uit het publieke

leven zou willen verbannen. Verre van daar! Er zijn prachtige taken weggelegd, ook voor haar,

indien zij daarbij slechts streeft om haar natuurlijk ideaal zo dicht mogelijk te benaderen. Wij

zagen reeds dat dit ideaal uitgedrukt wordt met de woorden vrouw en moeder.

Vrouw, dat is: hulpe tegenover een man. Kan dat door omstandigheden niet haar man zijn, zo kan

er toch een zeer harmonische samenwerking bestaan tussen een mannelijk en vrouwelijk wezen,

waarbij de natuurlijke afstemming van de een op de andere ten volle tot zijn recht komt, zonder

dat er van een huwelijksverhouding sprake is of de juiste grenzen worden overschreden. Ik noem

slechts de secretaresse van een zakenman of een advocaat, de assistente van een dokter of

apotheker, de laborante op het laboratorium of de verkoopster in een magazijn. In dezelfde lijn ligt

ook de assistente van een predikant, mits dat maar niet ontaardt in een willen doen van het

eigenlijke werk van de predikant zelf.

Als verzorgster en opvoedster van kinderen, zieken en hulpbehoevenden openen zich nog veel

wijder perspectieven waarin de ongehuwde vrouw haar moederlijke aard kan ontplooien.
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Verpleegster, vroedvrouw, onderwijzeres (ook op de Zondagsschool!), gezinsverzorgster,

huishoudster in een moederloos gezin, en die vele andere plaatsen in de samenleving, waar

moederlijke zorg nodig is en deze tijdelijk of blijvend door de echte moeder niet meer kan worden

verleend.

Daarbuiten liggen er nog vele mogelijkheden op het maatschappelijk terrein waar de ongehuwde

vrouw, hetzij door artistieke aanleg, hetzij door andere begaafdheden, een nuttige en eervolle

plaats kan innemen zonder haar vrouwelijke en moederlijke aard te verloochenen.

Zolang zij maar blijft in de schriftuurlijke, aan de man onderworpen positie, niet tracht naar

functies of bevoegdheden die met het uitoefenen van gezag gepaard gaan, dreigt er geen enkel

gevaar en kan de ongehuwde vrouw « zich moeite geven» op allerlei levensterrein, en daarin

volledig ontplooiing en voldoening vinden.

In ieder geval is het ongehuwd zijn allerminst een grond om aan de vrouw een recht toe te kennen

dat zij op grond van haar natuur en de Schrift niet heeft. Ook zij valt onder het gezag van de man

in het algemeen en, wanneer het een weduwe is, onder de zorg en de bescherming van de man in

het bijzonder.

Zo vinden wij ook in de maatschappelijke structuur van onze dagen geen grond voor het

Vrouwenkiesrecht in de Kerk, wel het tegendeel. Wanneer wij toelaten dat, om bepaalde

vernieuwingen in te voeren, bepaalde bijbelgedeelten verouderd of niet meer van kracht verklaard

kunnen worden - waar met behulp van analogieën altijd iets op te vinden is - blijft er van heel de

Bijbel niets over.

U kunt geen enkele opgroeiende jongen verhinderen dat hij zijn conclusies trekt: als 1 Korinthe 14

alleen voor de Korinthiers bestemd was, waarom niet 1 Korinthe 15? Waarom niet heel de brief aan

de Korinthiers, waarom niet alle brieven van Paulus?

Het modernisme heeft dit voor ons reeds gedaan. Men heeft het brood des Levens zodanig bewerkt

met analogieën en analyses, dat het geen voedsel meer bleef. Als wij op dit pad voortgaan zetten

wij de deur open voor het modernisme.
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6. DAT HET KIESRECHT VOOR DE VROUW TEN ONRECHTE VERGELEKEN IS MET DE

APPROBATIE.

Dit ligt op een heel ander terrein. Men had van aanvang af het stemrecht niet met de approbatie

mogen vergelijken. De verkeerde probleemstelling op de vorige Synode moest noodzakelijk tot de

verkeerde conclusie op deze leiden .

Immers zijn stemrecht en approbatie twee geheel verschillende zaken die men niet met elkaar kan

vergelijken. Stemmen is het uitoefenen van de algemene regeermacht (van de mannelijke

gemeenteleden, vrouwen mogen niet regeren!) teneinde de mannen die de bijzondere regeermacht

uitoefenen (ouderlingen en diakenen) aan te wijzen.

Approbatie of goedkeuring behoort tot de tuchtoefening om onwaardigen van het ambt te weren.

Deze tuchtoefening wordt uitgeoefend door de kerkenraad op grond van de bezwaren die hem door

de gemeenteleden bekend gemaakt zouden worden. De kerkenraad oordeelt soeverein of deze

bezwaren gewettigd zijn of niet.

Zij mogen door alle leden van de gemeente ingebracht worden, zowel vrouwen als doopleden.

Zulks om de eenvoudige reden dat vrouwen of doopleden omtrent aanstaande ambtsdragers iets

bekend zou kunnen zijn, dat aan de aandacht van de kerkenraad ontsnapt (bijvoorbeeld

afwijkingen in zeden of wandel). Zouden vrouwen of doopleden echter bezwaren over

ongeschiktheid tot het ambt kenbaar maken, zo zou de kerkenraad die zonder twijfel naast zich

neerleggen. Wanneer de kerkenraad zelf, en de mannen die aan de verkiezing hebben

deelgenomen de kandidaten of gekozenen geschikt achten, komt het aan vrouwen of doopleden

niet toe, daar kritiek op uit te brengen.

Zomin uit het recht van approbatie door de doopleden het stemrecht voor de doopleden

voortvloeit, zomin vloeit daaruit het stemrecht voor de vrouw voort. Hetgeen de Deputaten hierbij

opmerken over «het ambt aller gelovigen» en «het Koninklijk ambt der Christenen » (blz. 29 van

het rapport) is in strijd met hetgeen de Schrift en de N.G.B. omtrent het ambt der gelovigen leren.

Wanneer zij zich beroepen op Calvijn, Voetius en andere Gereformeerde theologen om aan te

tonen dat approbatie en verkiezing op hetzelfde niveau liggen, verzuimen zij daarbij te vermelden

dat deze zelfde voorvaderen aan de vrouwen nooit de rechten hebben toegekend als waartoe men

thans besloot.
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7. HET BESLUIT IS IN STRIJD MET ONZE KERKENORDENING.

De Kerkenorde zegt in artikel XXX dat alle kerkelijke zaken op kerkelijke wijze behandeld zullen

worden, d.i. (ik citeer Jansen blz. 140) dat alle kerkelijke besluiten moeten gemotiveerd worden en

op Gods Woord gegrond zijn. Voor de invoering van het Vrouwenkiesrecht is geen enkele

Schriftuurlijke grond aangevoerd en als motief enkel de veranderde tijdsomstandigheden.

De Synode van Dordrecht 1578 bepaalde dat alle besluiten der kerkelijke vergaderingen geldig

zijn, tenzij ze met een «uitgedrukt Woord Gods». d.i. met een duidelijke uitspraak of met een

bepaalde tekst in strijd zijn (Jansen blz. 146).

Het besluit van de Synode is in strijd met de navolgende duidelijke uitspraken en teksten:

1 Kor. 14:34-38, 1 Tim. 2:11-13, 1 Petrus 3:1-7, Efeze 5:22-24, 1 Kor. 12:12-29, 1 Kor. 7:20 en

24, Genesis 3:16, alle reeds vroeger geciteerd. Het besluit van de Synode is dus een ongeldig

besluit.

Hiermee kom ik tot mijn laatste bezwaar :

8. HET BESLUIT TOT INVOERING VAN HET VROUWENKIESRECHT IN ONZE KERKEN IS IN

STRIJD MET ONZE GELOOFSBELIJDENIS.

(Art. VII N.G.B.) Wij geloven dat deze Heilige Schrift den wil Gods volkomen vervat, en dat al

hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden. daarin genoegzaam geleerd wordt.

Want overmits de gehele wijze des dienstes. dien God van ons eist, aldaar in het lange beschreven

wordt, zo is het den mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren, dan ons

nu geleerd is door de H. Schrifturen; ja, al ware het ook een engel uit de Hemel, gelijk de Apostel

Paulus zegt (Gal. 1:8). Want dewijl het verboden is den Woorde Gods iets toe of iets af te doen

(Deut. 4:2, 12:32, Spr. 30:6, Openb. 22:19) zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer

volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook gener mensen schriften, hoe heilig zij

geweest zijn, gelijk stellen met de goddelijke Schrifturen, noch de gewoonte met de Waarheid

Gods (want de Waarheid is bovenal) noch de grote menigte, noch de oudheid. noch de successie

van tijden of personen, noch de conciliën decreten of besluiten; want alle mensen zijn uit

zichzelven leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelve.

Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met dezen onfeilbaren regel niet overeenkomt,

gelijk ons de Apostelen geleerd hebben, zeggende: Beproeft de geesten of zij uit God, zijn (1 Joh.

4:1). Insgelijks: indien iemand tot ulieden komt en deze leer niet brengt. ontvangt hem niet in uw

huis (2 Joh. 10).

XXXII van de  N.G.B. zegt:

Intussen geloven wij dat de Regeerders der Kerk... zich wel moeten wachten af te wijken van

hetgeen ons Christus, onze enige Meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle



30

menselijke vonden en alle wetten, die men zou willen invoeren om God te dienen en door deze de

consciënties te binden, in wat manier het zou mogen zijn.

Ik moet hier weinig aan toevoegen. «Niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de

H. Schriften... »

« Dewijl het verboden is den Woord Gods iets toe of iets af te doen... »

« Noch de gewoonte, noch de grote menigte, noch de conciliën decreten of besluiten gelijkstellen

met de Waarheid Gods... »

« Van ganser harte verwerpen al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt... »

« Zich wel wachten af te wijken van hetgeen ons Christus geleerd heeft... »

« Alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen, in wat

manier het zoude mogen zijn, verwerpen... »

Het zijn even zovele hamerslagen tegen een besluit dat de Schrift geweld aandoet en menselijke

vonden er voor in de plaats stelt. Dit is uw belijdenis en de mijne. En ik meen recht te hebben u te

vragen dat wij ons aan deze belijdenis zouden houden, zonder te trachten de kracht daarvan op

enigerlei wijze te ontzenuwen.
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SLUITREDE

Ik heb u hiermede mijn bezwaren uiteengezet. Ik geloof niet dat er sedert de Reformatie, in onze

Kerken ooit een besluit gevallen is, dat in motief en begronding zozeer afwijkt van hetgeen de

Schrift leert, de Apostelen hebben gedaan en de vaderen voor juist hebben gehouden.

Ik twijfel niet of de Kerken en de gelovigen zullen deze afdwaling niet dulden en er bij de Synode

op aandringen dat dit onschriftuurlijke besluit ongedaan worde gemaakt.

Daarmee zal niet alleen een steen des aanstoots uit onze Kerken weggenomen worden, maar ook

het bewijs geleverd dat onze Kerken in een tijd van wankelende waarden onvoorwaardelijk wensen

vast te houden aan de enige rots die ons gegeven is: Gods Woord.

Niet de gecompliceerdheid, maar de eenvoud,

Niet de boeken, maar HET Boek,

Niet de commentaar, maar de Bijbel,

Niet onze wil, maar Gods wil…

(Prof. Dr. Joh. de Groot)
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EEN GEBED VAN CALVIJN

Almachtige God, Gij hebt ons uit

genade den weg gewezen, waarop wij

niet dwalen kunnen, wanneer wij U

volgen. Help ons daarom, dat wij U

van harte gaarne volgen, bereid om te

leren en te gehoorzamen. Doe ons

handelen naar Uw wil, dien Gij ons

hebt bekend gemaakt. Geef, dat wij

noch ter linker noch ter rechterhand

afwijken, maar vasthouden aan Uw

dienst, dien Gij ons in Uw woord

beveelt. Dan kunnen wij getuigen,

voor de wereld, voor Uzelf, en voor Uw

engelen, dat wij U in gehoorzaamheid

nagevolgd zijn. Geef, dat wij daaraan

niets uit onszelf toevoegen, maar met

een stillen geest U alleen dienen en er

naar staan, onszelf geheel en al aan U

te onderwerpen, totdat wij eindelijk

onze levensbaan in gehoorzaamheid en

gerechtigheid afgelegd hebben en tot

die zalige rust geraken. die Uw Zoon

ons verworven heeft door Zijn eigen

bloed. Amen.


