
DE VROUW IN HET AMBT
Een exegetische analyse van 1 Timotheüs 2:11-12



Intro

◦ 1 Timotheüs 2:11-12 als slagveld van de “culture war”

◦ Een workshop van een uur is onvoldoende tijd om elk aspect van dit vraagstuk te 

behandelen

◦ Egalitarisme: De overtuiging dat God geen gendereigen rollen (meer) voor ogen 

heeft voor man en vrouw.

◦ Complementarisme: De overtuiging dat God gendereigen rollen voor ogen heeft 

voor man en vrouw in het huwelijk en in de gemeente.

◦ Genesis 1:27 als grondslag voor deze discussie. 

◦ De bijzondere eer die de Bijbel en vooral Jezus toont aan vrouwen.



1 Timotheüs 2

9. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en 

bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare 

kleren,

10. maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn.

11. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid.

12. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man 

overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt.

13. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.

14. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding 

gekomen.

15. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in 

geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid.
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EXEGESE VAN 

1 TIMOTHEÜS 2:11-12 



1 Timotheüs 2:11-12



1 Timotheüs 2:11-12

in

een vrouw laat … leren

stilheidin onderdanigheid

alle 

stilte

Maar

ik sta toe 

een vrouw 

te onderwijzen

en ook niet

een man te overheersen
niet
maar 

te zijn

in 



Woordstudie authenteō (overheersen, HSV)

◦ Een belangrijk woord in de juiste interpretatie van dit vers is de betekenis van het 

woord authenteō (overheersen in HSV)

◦ Het komt maar 1x voor in het NT (hapax)

◦ In de laatste jaren zijn er meerdere uitvoerige woordstudies gedaan van dit woord 

in de Griekse literatuur rondom de eerste eeuw. 

◦ Hierbij moeten we erkennen dat een woordstudie beperkingen heeft.

◦ Er moeten keuzes gemaakt worden welke cognaten en vormen van een woord 

(werkwoordsvormen, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden) 

meegenomen worden in de studie.

◦ Er moeten keuzes gemaakt worden voor de historische kaders waarin je een woord 

onderzoekt (rekening houdende met het feit dat taal verandert).

◦ Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de Bijbelse schrijvers woorden een 

nieuwe christelijke invulling kunnen geven.



Woordstudie authenteō (overheersen, HSV)

Andreas Köstenberg, PhD deed onderzoek naar 85 voorvallen van de 

werkwoordsvorm en gaf het volgende semantische bereik van het woord:

1. Heersen, soeverein heersen

2. Controleren, domineren*

a. dwingen, iets of iemand beïnvloeden *

b. Reflexief: van kracht zijn, juridische status hebben

c. Hyperbolisch: domineren, de tiran spelen

d. Autorisatie verlenen

3. Onafhankelijk handelen

a. gezag uitoefenen over*

b. eigen rechtsmacht uitoefenen

c.    het gezag van iets/iemand negeren

4. Hoofdverantwoordelijk te zijn, iets doen of aanzetten



Woordstudie authenteō (overheersen, HSV)

◦ authenteō kan een negatieve betekenis (2) of positieve/neutrale betekenis (3) 

hebben, afhankelijk van de context.

◦ De vraag is dus: Verbiedt Paulus hier enkel dat vrouwen op een negatieve, 

dominerende manier gezag uitoefenen of verbied hij het uitoefenen van (positief) 

gezag in zijn geheel voor vrouwen?

◦ Hiervoor is een grammaticale analyse nodig van deze tekst.



Grammaticale structuur van 1 Tim. 2:12

◦ 1 Tim. 2:12 bevat de onderstaande grammaticale structuur:

◦ Dit grammaticaal patroon komt 52x voor in het NT, 48x in andere Griekse literatuur 

uit die tijd, totaal 100x.

◦ In elk geval zijn de twee werkwoorden gekoppeld met oudé ofwel beiden negatief, 

ofwel beiden positief.

WW (met ‘niet’) + WW + oudé (en ook niet) + WW

◦ Aangezien het werkwoord 

onderwijzen (didaskō) wanneer 

het op zichzelf staat consistent 

een positief woord is in 1 

Timotheüs, mogen we 

aannemen dat authenteō een in 

1 Tim. 2:12 een positieve 

betekenis heeft. 



1 TIMOTHEÜS 2:11-12 

IN DE BIJBELSE CONTEXT



1 Tim. 2:11-12 in de onmiddellijke context

De onmiddellijke context van 1 Tim. 2:11-12 bevestigt een complementaire visie 

voor man en vrouw.

◦ Paulus grondt zijn instructie voor vrouwen in de scheppingsorde, niet in 

tijdgebonden, cultuurgebonden of situatiegebonden argumenten (v.13-14). 

◦ De structuur van v.11-12 contrasteert “zich laten onderwijzen” (v.11) met 

onderwijzen (v.12) en “in alle onderdanigheid” (v.11) met “overheerst” (v.12)   

11. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid.

12. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man 

overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt.

13. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.

14. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding 

gekomen.



1 Tim. 2:11-12 in de nabije context

Ook de nabije context ondersteunt een complementaire zienswijze:

◦ 1 Timotheüs 3:2 vereist oudsten “de man van één vrouw” te zijn

◦ Vers 4 vereist dat hij goed leiding geeft aan zijn eigen huis (zie Efe. 5:22-24)

◦ Vers 11 laat schijnbaar vrouwen toe als diaken, maar deze vrouwelijke optie ontbreekt

voor de oudste in vers 1-7.

◦ 1 Timotheüs 5:17 vermeldt onderwijs en leiderschap als de primaire 

verantwoordelijkheden van de oudste. Deze twee taken komen overeen met de 

activiteiten die Paulus een vrouw niet toestaat in 1 Tim. 2:11-12. 

1 Timotheüs 3

2. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, 
eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, … 4. Hij moet goed leiding geven aan zijn 
eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid.…

8. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn 
op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst, ….11. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, 
geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles.

1 Timotheüs 5:17. Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, 
vooral diegenen die arbeiden in het Woord en in de leer.



1 Tim. 2:11-12 in de grotere Bijbelse context

◦ Genesis 1-3 schetst een complementaire visie voor man en vrouw, namelijk dat 

man en vrouw met gendereigen rollen geschapen zijn, waarin de man geroepen is 

tot leiderschap en de vrouw tot onderdanigheid. 

◦ God schiep Adam eerst en daarna Eva (zie ook 1 Tim. 2:13)

◦ God schiep Eva als helper voor Adam (Gen. 2:18), niet andersom (zie ook 1 Kor. 11:9)

◦ Adam gaf de vrouw haar gender- en eigen naam (Gen. 2:23; 3:20), niet andersom

◦ God stelde Adam aansprakelijk voor de zondeval (Rom. 5:12) en benaderde Adam 

voordat Hij Eva benaderde (Gen. 3:9) ondanks dat Eva eerst zondigde (Gen. 3:6).

◦ Het oude testament kende een ambt waarin vrouwen waren uitgezonderd, 

namelijk het priesterschap. 

◦ Alhoewel er zeker vrouwen meereisden met Jezus, koos Hij enkel mannen tot de

twaalf apostelen.

◦ Paulus sluit vrouwen uit van het ambt van oudste in de gemeente (1 Tim. 3:2).

◦ Paulus en Petrus onderwijzen beiden dat vrouwen hun eigen man onderdanig 

moeten zijn in het huwelijk (Efe. 5:22-24; 1 Pet. 3:1-6)



HERMENEUTIEK



Hermeneutische principes

◦ Sommigen egalitaire bijbelgeleerden zullen beamen dat de zojuist besproken 

exegese en theologische synthese juist is, maar dat er hermeneutische principes 

werkzaam zijn die de uiteindelijke complementaire conclusies ontkrachten.

◦ Hermeneutiek is de wetenschap van interpretatie, een systeem van principes op 

basis waarvan je een tekst benaderd om de betekenis ervan te ontdekken.

◦ In dit gedeelte reageren we op enkele hermeneutische misvattingen rondom 1 

Tim. 2:11-12.



Hermeneutische principes rondom 1 Tim. 2:11-12

Egalitaire Hermeneutiek Antwoord

We zijn vanwege onze culturele bagage 

(opvoeding, cultuur, ervaringen, etc)  

niet in staat de betekenis van een tekst 

juist of met zekerheid te kunnen 

onderscheiden. Aangezien we geen 

zekerheid hebben, hoeven we deze 

tekst niet toe te passen.

(hermeneutisch scepticisme/nihilisme)

Deze zienswijze is fundamenteel foutief 

in dat het ontkent dat God een God van 

openbaring is en in staat is Zijn wil en 

woord bekend te maken door het 

verlichtende werk van Zijn Geest. 

Verder toont de kerkgeschiedenis dat 

deze tekst twee eeuwen lang voor het 

overgrote deel van het christendom 

duidelijk is geweest. 

Het is enkel met de komst van het 

postmodernisme dat hermeneutisch 

scepticisme/nihilisme populair werd.



Hermeneutische principes rondom 1 Tim. 2:11-12

Egalitaire Hermeneutiek Antwoord

We moeten teksten over genderrollen 

rangschikken waarin sommige teksten 

meer fundamenteel zijn dan anderen 

(we moeten bv. 1 Tim. 2:11-12 lezen 

door de “meer fundamentele” waarheid 

van Gal. 3:28)

Deze bewering stelt dat Gal. 3:28 en 1 

Tim. 2:11-12 elkaar tegenspreken. 

Wanneer we echter Gal. 3:28 in context 

lezen, begrijpen we dat deze tekst 

onderwijst dat etnische achtergrond, 

sociale status en geslacht nooit een 

onderscheidende grond voor 

rechtvaardiging in Christus is. Gal. 3:28 

heeft niets te maken met ambt-dragen.

Galaten 3

27. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 28. 

Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van 

belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of 

vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.



Hermeneutische principes rondom 1 Tim. 2:11-12

Egalitaire Hermeneutiek Antwoord

Vrouwen waren in die tijd en cultuur niet 

geleerd, en daarom staat Paulus niet toe 

dat zij mannen onderwijzen. In onze tijd 

en cultuur zijn vrouwen wel geschoold 

en is het verbod niet meer van 

toepassing.

Paulus geeft gebrek aan onderwijs niet 

als de reden voor zijn instructie, maar 

grondt zijn argument in de 

scheppingsorde van Gen. 1-3.

Verder was Priscilla blijkbaar wel 

geleerd in Efeze, en kon zij samen met 

haar man Apollos onderwijzen (Hand. 

18:26). Dit was trouwens geen 

overtreding van 1 Tim. 2:11-12.

Verder zullen er zonder twijfel ook 

ongeschoolde mannen in de gemeente 

zijn geweest. Mochten zij wel 

onderwijzen?



Hermeneutische principes rondom 1 Tim. 2:11-12

Egalitaire Hermeneutiek Antwoord

1 Timotheüs spreekt veel over dwaalleer 

en dwaalleraren. Paulus verbiedt in 1 

Tim. 2:11-12 enkel de vrouwelijke 

dwaalleraren om hun verkeerde leer te 

onderwijzen. 

De pastorale brieven benoemen 

inderdaad dat bepaalde vrouwen 

ingenomen waren met dwaalleer, maar 

niet dat vrouwen dwaalleer onderwezen. 

Er worden in de pastorale brieven enkel 

mannelijke dwaalleraren benoemd: 

Hymeneüs, Alexander (1 Tim. 1:20), 

Fygellus, Hermogenes (2 Tim. 1:15) en 

Hymeneüs en Filetus (2 Tim. 2:17).

Verder verwijst het woord didaskō

(onderwijzen) in 1 Tim. 2:11-12 in de 

pastorale brieven consistent naar 

gezond onderwijs, tenzij de context het 

duidelijk aangeeft.



Hermeneutische principes rondom 1 Tim. 2:11-12

Egalitaire Hermeneutiek Antwoord

De Bijbelse leer over de positie van de 

vrouw werd gegeven in een 

patriarchaat. De motivatie voor Paulus’ 

instructie was enkel om de culturele 

normen niet te overschrijden. In onze 

huidige egalitaire cultuur is 1 Tim. 2:11-

12 niet meer van toepassing. 

Om soortgelijke reden eist Paulus bv. 

ook niet dat slaveneigenaren hun slaven 

vrijlaten, alhoewel dat wel het ideaal is.

Paulus benoemt geen culturele normen 

als grond voor zijn instructies in 1 Tim. 

2:11-12, enkel de scheppingsorde van 

Genesis 1-3. 

Het is idd waar dat het NT geen eis stelt 

aan slaveneigenaren, maar enkel de 

zaden van de afschaffing van slavernij 

plant. 

Slavernij is echter een post-zondeval 

realiteit, terwijl gendereigen rollen al 

aanwezig waren in de oorspronkelijke 

schepping. Slavernij is daarom geen 

goede parallel met een exclusief 

mannelijk ambt. 



Hermeneutische principes rondom 1 Tim. 2:11-12

Egalitaire Hermeneutiek Antwoord

“Voortschrijdend inzicht” leert ons dat 

de leer van het NT niet het eindpunt is 

om Gods wil te verstaan, maar enkel een 

momentopname in de constante groei 

van de kerk aller tijden naar meer 

inzicht in de waarheid en wil van God 

voor de mens. In onze tijd zijn we 

inmiddels de inzichten van Paulus 

voorbijgegaan en is 1 Tim. 2:11-12 niet 

meer van toepassing.

Dit is ten diepste een verwerping van 

Jezus als de laatste en ultieme 

openbaring van God (Heb. 1:1-3) en 

maakt hem tot een misleider. Het 

ondermijnt de waarachtigheid van God 

en de finaliteit en genoegzaamheid van 

de Schrift (2 Tim. 3:16-17).  

Teksten zoals Joh. 16:12-13 worden uit 

verband gehaald om het idee van 

voortschrijdend inzicht te 

onderbouwen. 

Hebreeën 1:1. 

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons 

gesproken door de Zoon,…



Hermeneutische principes rondom 1 Tim. 2:11-12

Egalitaire Hermeneutiek Antwoord

1 Timotheüs is een gelegenheidsbrief en 

daarom enkel bindend voor de 

oorspronkelijke lezers in hun specifieke 

situatie, niet voor alle lezers in elke tijd.

Het grootste gedeelte van de brieven in 

het NT zijn gelegenheidsbrieven. We 

houden bijna niets meer over van het NT 

als we deze denkwijze hanteren!



CONCLUSIE & TOEPASSINGEN



Conclusies & Toepassingen

◦ 1 Timotheüs 2:11-3:7 sluit vrouwen in de gemeente uit van 1) het bekleden van 

het ambt van oudste in de gemeente en 2) het uitvoeren van de exclusieve 

ambtstaken (centraal onderwijs en centraal leiderschap).

◦ Dit betekent niet dat een vrouw geen enkel onderwijs mag geven of leiderschap 

mag uitoefenen in de gemeente. Titus 2:3-4 omschrijft vrouwelijk onderwijs 

richting jongere vrouwen en 2 Tim. 3:14-15 omschrijft het onderwijs van 

Timotheüs door zijn moeder en grootmoeder. Ook Priscilla was betrokken bij 

informeel, persoonlijk onderwijs richting Apollos (Hand. 18:26). Dit valt onder het 

algemene onderwijs van de ‘elkander’ bediening van elke gelovige (Kol. 3:16). De 

beperking van het NT ligt in het uitoefenen van deze bedieningen als oudste of in 

een context die een oudste toebehoort, zoals bv. de bediening van het woord in 

de samenkomsten van de gemeente. 

◦ Het NT benoemt vele andere bedieningen die een vrouw mag uitoefenen in de 

gemeente. Het is waarschijnlijk dat vrouwen ook het ambt van diaken (een 

dienstbaarheidsambt) bekleedden in de Handelingengemeente (Rom. 16:1; 1 Tim. 

3:11).



Conclusie & Toepassing

◦ De zwijgpassages van het NT zijn niet absoluut, maar worden bepaald door de 

context waarin deze instructies te vinden zijn. Het stil zijn in 1 Tim. 2:11 wordt in 

v.12 uitgelegd als een verbod op onderwijs en uitoefening van gezag. Het zwijgen 

in 1 Kor. 14 heeft waarschijnlijk enkel betrekking op het verbaal beoordelen van 

profetie (blijkbaar een onderwijzende of gezaghebbende taak), of het oneerbiedig 

verstoren van de samenkomsten.

◦ De motivatie voor een complementaire structuur in de gemeente en in het

huwelijk is een herstel van de scheppingsorde van Genesis 1 en 2 en uiteindelijk 

een verwijzing naar, navolging van en verheerlijking van Christus, die zowel 

volmaakte onderdanigheid aan Zijn Vader toonde als hoofd van de gemeente in 

een gezagspositie staat. Onderdanigheid is geen passiviteit en (onder 

godvruchtig, bijbels leiderschap) geen vorm van onderdrukking. Het is een 

actieve houding, een onvergankelijk sieraad van de verborgen mens van het hart, 

die kostbaar is voor God (1 Pet. 3:4-5). Het symboliseert het mysterie van de 

gemeente die als bruid van Christus volledig ondergeschikt is aan Hem (Efe. 5:22-

24). 



Conclusie & Toepassing

◦ Ik wil niet alleen oproepen tot een Bijbelse complementaire rolverdeling in de 

gemeente, waarin we het ambt van oudste waarborgen voor broeders in ons 

midden. Ik wil ook waarschuwen dat Bijbelgetrouwe gemeenten de Bijbelse 

kaders niet voorbij gaan. Ik wil pleiten dat wij onze zusters gaan zien als 

volwaardige en gelijkwaardige beelddragers van God, begaafd met geestelijke 

gaven en strategisch geplaatst in het Lichaam van Christus. Ik wil pleiten dat wij 

onze zusters de ruimte geven voor bedieningen die de Schrift hen ook geeft. 



Literatuur


