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vrouwen aan de zijlijn
Waarom moeten vrouwen van de zijlijn toekijken, terwijl mannen handen te kort komen om de opdracht van
Jezus Christus uit te voeren? Die vraag werd in 2003 opgeworpen in Waarom geen vrouwen, een van de
weinige in het Nederlands verschenen boeken uit evangelische hoek over de kwestie van de vrouw en het
ambt. De auteurs zijn Amerikanen, van wie Loren Cunningham als oprichter van Jeugd met een Opdracht het
bekendst is in Nederland.
Op basis van enkele ‘zwijgteksten’ van de apostel Paulus worden vrouwen tot op de dag van vandaag ten
onrechte uit leidinggevende posities geweerd, vindt het trio. Een tekst als ‘De vrouwen moeten zwijgen in de
gemeenten’ (1 Korintiërs 14: 34, NBG) moet in zijn context worden gelezen. Daar gaat het om vrouwen die het
‘hoogste lied’ zongen in hun gemeente.
Vrouwen hebben altijd een eminente rol gespeeld op het zendingsveld. Zonder vrouwen was het evangelie een
stuk minder ver tot aan de einden der aarde gebracht. Mét vrouwen in een gelijkwaardige positie een stuk
verder, is de teneur van het boek.
heruitgave met enig tamtam
Het boek verwierf enig gezag in christelijk Nederland, niet alleen onder evangelischen, maar ook in talloze
commissies van traditionele kerken die zich bogen over de positie van vrouwen in de gemeente.
Vandaag, acht jaar later, verschijnt een heruitgave van het boek (Inside Out Publishers, Amersfoort. De
presentatie gaat met enig tamtam gepaard. Sprekers als Jeff Fountain (JmeO) <uitschrijven>, Peter Sleebos
(voorzitter Verenigde Evangelie‐ en Pinkstergemeenten) en Arenda Haasnoot (oud‐vicevoorzitter Protestantse
Kerk) laten hun licht schijnen het onderwerp.
weerstand tegen vrouw als leider
Paulien Zeeman leidt een seminar. Zij is een evangelisch spreker, oud‐voorganger van een Vineyardgemeente
en initiatiefnemer van het project. Waarom moest er een vernieuwde uitgave komen? ‘Met de zaak van
vrouwen in leidersposities in de gemeenten is het nog lang niet klaar. Als ik ergens spreek, krijg ik steevast de
vraag of het boek Waarom geen vrouwen? nog te verkrijgen is. Ik moest nee verkopen, het was al een tijdje
uitverkocht’, licht ze toe.
In haar pinksterkerk mogen vrouwen officieel een leidinggevende rol vervullen. ‘Desondanks is er veel
weerstand tegen een vrouw in een leidinggevende positie. Als vrouw word je minder gehoord en minder
serieus genomen, heb ik zelf ervaren. Ik gaf met mijn man leiding aan een gemeente, maar moest twee keer zo
goed mijn mannetje staan en alles twee keer zo goed onderbouwen. Ikzelf kon daar wel mee omgaan, maar er
zijn vrouwen die zich afgewezen voelen. Zij raken beschadigd.’
goed onderwijs brengt verandering
Zeeman spreekt voor groepen uit alle stromingen en kerken in Nederland. Het geluid dat vrouwen in de kerk
nog steeds achtergesteld zijn, zegt ze overal te horen. ‘Velen, ook vrouwen, zeggen tegen mij dat ze altijd
gevoeld hebben dat God niets tegen een vrouw in het ambt heeft, maar dat niet onder woorden konden
brengen. Paulus lijkt ook zo duidelijk in zijn uitspraak dat de vrouw in de gemeente haar mond moet houden.
Dat is voor talloze christenen nog steeds een hobbel. Ik hoop dat dit boek allereerst gebruikt wordt door
vrouwen, zodat ze zich zekerder gaan voelen in hun leiderstaak. Daarnaast hoop ik dat er in veel kerken flink op
gestudeerd wordt. Een verandering in de gemeente begint met goed Bijbels onderwijs.’

