
Les 17  M/V in de kerk

Doelstelling: de catechisanten kunnen onder woorden brengen hoe ze tegen de verhouding
man - vrouw aankijken, wat de bijbelse lijnen zijn als het gaat om man en vrouw, en wat dit 
betekent voor de praktijk van nu in huwelijk, gezin, kerk en maatschappij.

1. Achterhaald?
Probeer een open gesprek hierover te krijgen: hoe kijken ze er zelf tegen aan?

2. Samen beeld van God of hulpje van de man?
Benadruk dat man en vrouw samen beeld van God zijn, en dat dit in zekere zin 
gelijkwaardigheid uitdrukt (is niet gelijkheid!) Vrouw is geschapen als hulp tegenover: om de
man in de ogen te kijken. Ook hij is een afhankelijk wezen!

3. Cultuurbepaald?
Laat er het bewustzijn zijn dat zowel de omstandigheden in de bijbel als die van nu 
cultureel bepaald zijn. Probeer het gesprek te brengen op wat in dezen dan cultuurbepaald 
is.

4. Vrouw in de bijbel
Te denken valt aan Hanna, Debora, Ruth, Ester, de vrouw uit Spreuken 31, hoe Jezus met 
vrouwen omging, en aan vrouwen in de NT-gemeentes (Lydia, Tabita/Dorcas). Het is 
opvallend dat in de tijd van de eerste christelijke gemeentes opvallend veel vrouwen voor 
het christelijke geloof kozen.

5. De man het hoofd van de vrouw
Wat roept weerstand op en waarom? Wat wordt hier bedoeld? Vergelijk het nieuwe 
huwelijksformulier. Probeer het mooie en waardevolle van wat hier gezegd wordt te 
benadrukken.
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1. Achterhaald?
 Geef aan wat jouw gedachten zijn over hoe de bijbel tegen de vrouw aan kijkt. 

Probeer je gedachten ook te onderbouwen.

2. Samen beeld van God of hulpje van de man?
Lees en bespreek Genesis 1:26,27 in relatie met 2:18-25. 

 Wat heeft dit over het bijbels vrouwbeeld te zeggen?
Vergelijk voor het hulp zijn: Psalm 33:20 en 124:8.

3. Cultuurbepaald?
 In hoeverre is het beeld dat de bijbel biedt van de vrouw cultuurbepaald? En in 

hoeverre geldt dat van jouw eigen ´vrouwbeeld´?

4. Vrouw in de bijbel
 Noem eens een aantal Bijbelverhalen of gedeelten waar de bijbel juist uitgesproken 

positief is (wellicht tegen de cultuur van die tijd in!) over de vrouw.

5. De man het hoofd van de vrouw
Lees en bespreek Efeziers 5:22-33. 

 Wat heeft deze tekst jou te zeggen?

6. Vrouwen moeten in de kerk hun mond houden
Sinds 1993 mogen vrouwelijke belijdende leden in de GKV stemmen, bijvoorbeeld 
voor nieuwe ambtsdragers. Vrouwen kunnen in de GKV echter nog niet zelf gekozen
worden tot ambtsdrager. Een voorstel om dat wel toe te staan werd in 2014 op de 
Generale Synode aangeboden, maar niet aangenomen.

 Wat vind jijzelf van dit onderwerp en deze discussie?

In de GKV en CGK (en in veel evangelische gemeentes) geven alleen mannen leiding aan de 
kerk (predikant, ouderling, diaken). Dat is o.a. gebaseerd op: 1 Korintiërs 11:3-16 en 14:34,35,
1 Timoteus 2:11,12. Vergelijk met Romeinen 16:1, Galaten 3:27,28 en 1 Timoteus 3:11. 

 Wat vind jij van dit standpunt op grond van de genoemde teksten?


