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Welkom en opening



Vanavond

1. Scheppingsorde

2. Ambt

3. Vrouw en maatschappij

4. Afronding



Scheppingsorde

Meer uitleg van Genesis 2 en de scheppingsordening. 

Als we aan die scheppingsorde in deze kwestie gaan toornen, wat 
gaat er dan nog meer schuiven?

Ga ik tegen Gods wil in als ik de vrouw in het ambt aanvaard?



Scheppingsorde

u Met scheppingsorde wordt de bedoeling van de Schepper 
bedoeld. Die bedoeling wordt beschouwd als een norm.

1. Natuur (Is à moet)

2. Bijbel (Genesis 1 en 2)



Genesis 2

18. Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een 
hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. (…)

21. Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in 
slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met 
vlees.

22. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot 
een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

23. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees 
van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij 
genomen.

24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn 
vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.



Bedoeling of bestemming?

Scheppingsordening

De bedoelingen van 
de Schepper

doelethiek

Anticiperen op de 
toekomst



Efeze 5

21. Wees elkaar (in de kerk) onderdanig in de vreze Gods.
22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de 
Heere,
23. want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van 
de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
24. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo 
behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te 
zijn.
25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente 
liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.



Resterende vraag

ü Meer uitleg van Genesis 2 en de scheppingsordening. 

ü Ga ik tegen Gods wil in als ik de vrouw in het ambt aanvaard?

Als we aan die scheppingsorde in deze kwestie gaan toornen, wat 
gaat er dan nog meer schuiven?



Vragen over de scheppingsorde?



Ambt

Meer aandacht voor het ambt. Wat houdt het ambt in en helpt het 
ons verder om vanuit die invalshoek te denken?

Is het onderscheid tussen kleur en inhoud helpend? Waar valt ‘vrouw 
en ambt’ dan onder? Kunnen we hier met elkaar over doorspreken?

Paulus is pragmatisch, blijkt uit 1 Kor. 9. Wat kan dat betekenen voor 
onze bezinning? Is het pragmatisme vooral bedoeld om de eenheid 
van de gemeente te bewaren, of heeft het ook een missionaire 
insteek?

Hoe zit het met alleen mannelijke priesters in de Bijbel?



Ambt

u Apostelen
u Opzieners (episcopos/ bisschoppen)
u Ouderlingen
u Diakenen



Bijbelse gegevens

u Roeping 
u Intern: innerlijke overtuiging door God geroepen te zijn

u Extern: men wordt daadwerkelijk geroepen vanuit een gemeente om in 
een ambt te dienen

u Gave van de Geest
u Hoewel verschillende rollen: de gemeente bij Christus bewaren.



Gereformeerde ambtstheologie

u Ambt aller gelovigen
u De kudde van Christus weiden: de weide is de Schrift



Vrouwelijke ambtsdragers?

u De taken van opzieners, oudsten en diakenen lopen door elkaar 
heen. En daarbij maakt de Bijbel in elk geval melding van 
vrouwelijke diakenen en zendelingen (zoals Paulus);

u Het ambt is bedoeld om de gemeente bij Christus te bewaren
u Geroepen

u Gaven ontvangen



Vrouwelijke ambtsdragers?

Scheppingsorde Ambtsleer

Leidinggeven



Het pragmatisme van Paulus

1 Korinthe 9
19. Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf 
gemaakt om meer mensen te winnen.
20. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. 
Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om 
hen die onder de wet zijn te winnen.
21. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet –
hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus 
– om hen te winnen die zonder de wet zijn.
22. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te 
winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te 
behouden.
23. En dit doe ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf 
deelgenoot zou worden.



Kleur en inhoud

u Kleur verandert in tijd en plaats
u Inhoud moet hetzelfde zijn



Offervlees

Breek niet om wat u eet het werk van God af, schrijft Paulus in 
Romeinen 14 vers 20



Vragen over het ambt



Vrouw en maatschappij

u Is de maatschappelijke vrijheid van vrouwen eigenlijk verkeerd, 
maar kunnen we niet anders dan erin meegaan?

u Zijn de tijden veranderd en kunnen vrouwen nu samen met hun 
mannen voor hun gezin zorgen en daarnaast ook werken?

u Mogen/ moet we onderscheid maken tussen vrouwen met een 
gezin en vrouwen zonder een gezin? Waarbij de vrouwen zonder 
gezin wel leiding kunnen geven? 



Vragen/ opmerkingen 

u Over vrouw en maatschappij en andere dingen?



Gebed



Zingen Lied 416: 1, 2, 3, 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.



Zingen Lied 416: 1, 2, 3, 4

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.



Bedankt voor uw komst!


