
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante 
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst 
soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen 
die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een 
aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Antwoorden aan Atheïsten: 

Mogen Vrouwen Spreken in de Gemeente?(1 Korinthe 14:34-35) 

Feministische Bijbelcritici beweren vaak dat de apostel Paulus misogynistisch (een vrouwenhater) was, 

die het vrouwen tegenhield om te mogen spreken. Ze verwijzen daarbij naar enkele passages uit de 

brieven van Paulus om deze bewering te ondersteunen. 

 

Ze doen dit om uiteindelijk het hele Bijbelse geloof aan te vallen. Als het onderwijs van de apostel 

Paulus seksistisch is, dan zullen degenen die zich aan dit Bijbelse onderwijs houden onvermijdelijk 

meewerken aan het onderwerpen van vrouwen. Het Bijbelse geloof is volgens seculiere feministen 

schadelijk voor vrouwen. 

 

Waar halen deze critici hun idee vandaan, dat Paulus seksistische opvattingen had over vrouwen? 

Mensen verwijzen bijvoorbeeld vaak naar de instructies die Paulus geeft in 1 Kor 14: 34-35: 

 

1 Korinthe 14:34-35 

Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar 

bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de Wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan 

thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te 

spreken. 

 

Op het eerste gezicht lijkt deze passage inderdaad aan te geven dat vrouwen moeten zwijgen in de 

gemeente. Maar is dat echt wat hier wordt bedoeld? 

 

Denk eens na over de gevolgen hiervan. Dit zou betekenen dat vrouwen niet kunnen zingen in het 

aanbiddingsteam. Ze niet met en voor anderen kunnen bidden. Ze mogen tijdens de dienst geen 

aankondigingen doen. Ze kunnen de kinderen in de crèche niet in het openbaar voorlezen. De passage 

zegt uiteindelijk dat de vrouwen "moeten zwijgen". Als we deze verzen alleen maar puur letterlijk 

opvatten, zouden dat de logische implicaties zijn. 

 

Op enkele uitzonderingen na, die we bij extreme geloofsrichtingen aantreffen, past geen enkele 

gemeente deze passage toe als een algemeen geldende regel, waarbij vrouwen niet mogen spreken. Is 

iedereen hier dan in overtreding met de Schrift?  



We kunnen deze passage gaan begrijpen als we een belangrijke regel van het interpreteren van de Bijbel 

toepassen. Zoals Tim Hegg het uitlegt: 

 

Een van de belangrijkste regels voor de interpretatie van de Bijbel is om Schrift met Schrift te 

vergelijken. Niet elke passage legt zichzelf uit. De complete Schrift moet licht werpen op de 

afzonderlijke delen. Dit is met name het geval wanneer blijkt dat de ene passage in tegenspraak 

is met de andere. 

 

-Tim Hegg, The Role of Women in the Messianic Assembly (Tacoma, WA: TorahResource, 

1988), blz. 32 

 

Deze passage lijkt tegenstrijdig te zijn met veel andere delen van de Bijbel. Er zijn andere passages in de 

Schrift waar vrouwen heel duidelijk wel mogen spreken in de gemeente, mogen zingen, profeteren, 

enzovoort. 

 

Hoe kunnen vrouwen zoals Priscilla (Romeinen 16:3; 1 Korinthe 16:19), Junias (Romeinen 16: 7) en 

Tryfosa (Romeinen 16:12) bijvoorbeeld dienen als medewerkers in de gemeenten, als ze niet mochten 

spreken in de gemeente? Hoe kan Pebe dienares zijn (Romeinen 16: 1-2) als ze niet kan spreken in de 

gemeente? 

 

Maar niet alleen dat, slechts een paar hoofdstukken eerder spreekt Paulus in 1 Korinthe 11 over vrouwen 

die bidden en profeteren in de gemeente (1 Korinthe 11:5). Aangezien Paulus profetie definieert als een 

geestelijke gave, die is bedoeld om het lichaam van de gelovigen op te bouwen en te onderrichten (1 

Korinthe 14:4; 31), wat ook spreken inhoudt, lijkt het duidelijk dat ook de vrouwen in de gemeente 

hieraan deelnamen - en Paulus vond dat oké. 

 

Bovendien is de context van deze verzen wanneer "de hele gemeente samenkomt" (1 Korinthe 14:23). 

Bij deze samenkomsten hadden mensen 'een psalm, een onderwijzing, een openbaring, een andere taal 

of een uitleg' (1 Korinthe 14:26). 

 

Samenvattend: 

 

• Er zijn voorbeelden van vrouwen die een bedieningstaak hebben waarvoor ze in de gemeente 

moeten spreken. 

• Paulus vermeldt duidelijk dat vrouwen mochten bidden en profeteren in de gemeente. 

• De context van deze verzen gaat ervan uit dat 'de hele gemeente', waaronder de vrouwen, 

betrokken was bij het brengen van 'een psalm, een onderwijzing, een openbaring, een andere taal 

of een uitlegging' in de bijeenkomsten. 

 

Gezien deze feiten lijkt het duidelijk dat 1 Korinthe 14:34-35 geen universeel gebod kan zijn dat 

vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Er moet hier wat meer aan de hand zijn. Waarom zou Paulus 

de vrouwen opdragen om te zwijgen? 

 

Aangezien dit geen algemene regel kan zijn vanwege het feit dat vrouwen in andere passages wel 

mochten spreken, moet Paulus zich hebben gericht op een specifieke situatie. Laten we eens kijken naar 

de context. 

 

Het doel van Paulus, in hoofdstuk 14, was om de gemeente van Korinthe te instrueren hoe ze een 

ordelijke eredienst moesten houden:  



1 Korinthe 14:39-40 

Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren, en verhinder het spreken in andere talen niet. 

Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. 

 

In het licht van deze doelstelling zijn er enkele zaken waar je in dit hoofdstuk op moet letten. Ten eerste 

vertelt Paulus niet alleen vrouwen, maar ook mannen, om onder bepaalde omstandigheden te zwijgen! 

 

Als iemand bijvoorbeeld in tongen spreekt, moet er een uitlegging zijn, en mag er maar één persoon 

tegelijk spreken (1 Korinthe 14:27). Als er niemand is om de tong uit te leggen, moet degene die spreekt 

“zwijgen in de gemeente” (1 Korinthe 14:28). Profeten moeten één voor één profeteren, terwijl anderen 

- nogmaals - zwijgen (1 Korinthe 14: 29-30). Deze oproep tot zwijgen, voor zowel mannen als vrouwen, 

betekent niet dat het de hele dienst volledig stil moet zijn. Het ging erom dat mensen de orde van de 

dienst niet zouden verstoren. 

 

We zouden de verzen 34-35 in diezelfde context moeten interpreteren. Dit zijn geen algemene 

instructies dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Paulus pakt een specifieke situatie aan. 

Nogmaals, wat Paulus hier ook zegt, het is de bedoeling om een ordelijke eredienst te hebben. Het soort 

spreken dat wordt verboden, moet dus eigenlijk worden gezien als het soort spreken dat op welke manier 

dan ook de eredienst verstoort. 

 

Geleerden hebben het probleem, dat Paulus in deze twee verzen bespreekt, op verschillende manieren 

geïnterpreteerd. Sommigen geven aan dat Paulus een probleem van roddel heeft aangepakt. Anderen 

suggereren dat er een probleem was met vrouwen die andere profeten onderbraken als die de profetieën 

van hun man bespraken. In ieder geval is bijna iedereen het erover eens dat Paulus te maken had met een 

lokaal probleem, en geen algemene wet heeft gegeven, waarbij het vrouwen voortaan verboden werd om 

te spreken in de gemeente. Maar omdat we niet precies weten welk probleem Paulus heeft aangepakt, 

moeten we op zoek naar andere aanwijzingen om te ontdekken welk soort spreken werd verboden. 

 

Eén manier waarop we het probleem kunnen reconstrueren, is door de oplossing van Paulus te 

bestuderen. Hij zegt dat als de vrouwen in Korinthe iets willen leren, ze het thuis aan hun mannen 

moeten vragen. We zouden dus redelijkerwijs kunnen concluderen dat deze vrouwen hun mannen in het 

openbaar uitdagende vragen hadden gesteld, wat de orde van de eredienst zou verstoren. 

 

In de oude cultuur zou het openbare meningsverschil van een vrouw met haar man, hem vernederen en 

onteren. Paulus had reeds zijn bezorgdheid uitgesproken over wat buitenstaanders zouden denken als ze 

deze wanorde in de gemeente zouden zien. Bijvoorbeeld als iedereen tegelijk in tongen zou spreken (1 

Korinthe 14:23). Elders in zijn brief adviseert Paulus zijn lezers dan ook om hun uiterste best te doen om 

anderen niet te laten struikelen (1 Korinthe 8:10-13). Als een Griek of een Romein naar de bijeenkomst 

in Korinthe zou komen en zou zien dat vrouwen hun man publiekelijk uitdagen, zouden die kunnen 

zeggen: "Zijn jullie wel goed bij je hoofd!". Evenzo als iedereen tegelijk in tongen zou spreken! De 

'schaamte' waarover Paulus spreekt, zou daarom niet gaan over het spreken van vrouwen in het 

algemeen, maar meer wijzen op iets wat ongepast was in de cultuur - dat wil zeggen dat vrouwen het in 

het openbaar oneens waren met hun man. 

  



Deze interpretatie klinkt ook logisch bij de instructies van Paulus, dat vrouwen "onderdanig moeten 

zijn" aan hun mannen. Feministen krimpen ineen bij dat woord, maar de Griekse term voor 

onderdanigheid is hypotasso, wat niet suggereert wat feministen vaak beweren - dat wil zeggen dat 

vrouwen worden behandeld als minderwaardige slaven van hun echtgenoten. Nee, als het woord 

neutraal wordt gebruikt, zoals in de context van de man-vrouwrelatie, geeft het aan dat de vrouw zich 

vrijwillig onderwerpt aan haar man. Deze onderwerping van de vrouw wordt nooit door de man 

afgedwongen. In feite geeft de Schrift een heel duidelijke opdracht aan de echtgenoten om “niet ruw” 

(NBG) te zijn tegen  hun vrouwen (Kolossenzen 3:19). In dezelfde context als waar Paulus een vrouw 

opdraagt om onderdanig te zijn aan haar man, vertelt hij een man om zijn vrouw opofferend lief te 

hebben - haar te beschermen, te dienen en voor haar te zorgen, en haar behoeften boven die van hemzelf 

te stellen (Efeziërs 5: 22-33). 

 

Het beroep dat Paulus hier doet op de "wet" is dubbelzinnig, omdat er nergens in de Torah staat dat 

vrouwen niet mogen spreken op een bijeenkomst of dat er specifiek wordt vermeld dat ze onderdanig 

moeten zijn aan hun echtgenoten. Misschien heeft Paulus het over de een of andere seculiere wet in zijn 

tijd? Of misschien over de Joodse mondelinge wet? Of mogelijk verwijst Paulus bij het gebruiken van 

het woord ‘wet’ naar de principes die hij ontleent aan het scheppingsverhaal in Genesis, zoals elders, 

waar hij over dit concept spreekt? We kunnen het gewoon niet zeker weten. 

 

Maar van één ding kunnen we zeker zijn: het is duidelijk dat dit geen algemene wet is, dat vrouwen 

moeten zwijgen in de gemeente. Dus wat je mening ook is over deze bijzonderheden, we kunnen het 

feministische bezwaar absoluut van de hand wijzen op basis van deze passage. 

 

Als onze voorgestelde uitleg van dit probleem juist is, dan is de oplossing van Paulus volkomen redelijk. 

Uit respect voor hun man en de wens om de dienst niet te verstoren of anderen niet te laten struikelen, 

dienen de vrouwen hun vragen thuis aan hun man te stellen, in plaats van het risico te lopen om hun man 

en de gemeente onteren. 

 

Onze huidige situatie is uiteraard heel anders dan de oude cultuur in Korinthe. De samenleving kijkt niet 

langer neer op vrouwen, die duidelijk hun hun visie en meningsverschillen in de gemeente of elders 

uitspreken, en dat is geweldig! Maar er is hier nog steeds een duurzaam principe waar alle normale 

mensen het mee eens zijn: echtgenoten moeten elkaar respecteren en elkaar niet expres in het openbaar 

in verlegenheid brengen! Als er een probleem is dat beter thuis of privé kan worden aangepakt, los het 

dan ook thuis en privé op. Doe je uiterste best om anderen niet te laten struikelen. Het toepassen van dit 

principe zal door de tijd heen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de cultuur, maar het 

principe is nog altijd geldig en waar. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 
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FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 
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