Zondeval alles bedorven.
Verschil MV niet meer zo
zwart-wit. En relatie ontspoort
ook: Gen. 3,16b: ‘Je zult je
man BEGEREN en hij zal
over je HEERSEN’: beiden
willen niet meer dienen.
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Hoe belangrijk is dit?
Verschillende meningen:
1. Dit is het begin vh einde!
2. Ik kan dit niet meer
uitleggen aan collega’s.
3. Belangrijker om te focussen
op ambt van alle gelovigen etc.

Vraag: ambten tot nu toe
gesloten waren voor vrouwen
= gehoorzaamheid aan Gods
Woord of voorbeeld vloek
Gen. 3,16b…?
Rest OT: meestal nemen M
de leiding, maar soms ook V:
Mirjam, Debora, Hanna,
Hulda. En die V soms ook
echt geroepen door God, bv.
Mirjam, Micha 6,4 en Debora.
Veel V sleutelrol in OT: Eva,
Sara, Tamar, Rachab, Esther.

Schepping: Gen. 1,27: eerst
overeenkomst MV, daarna
(Gen. 2,20) verschil. ‘Helper’ =
God ook! ‘Tegenover’ (ipv
‘past’) = aanvulling. God
houdt bb van variatie!

NT begint met Maria. Jezus
gaat op revolutionaire manier
met V om. V eerste getuigen
opstanding (terwijl ze niet
eens mochten getuigen!).

Zondeval: Gen. 3,9: wordt
Adam ter verantwoording
geroepen terwijl Eva begon?
Nee, mens ter verantwoording
geroepen. (NB: Adam = mens!)

Pinksteren: M en V profeteren
(Hd. 2,17-18). V belangrijke rol
in kerk NT, zie bv. Rom. 16.
Gal. 3,28: Er zijn geen M of V
meer - u bent allen één in Christus.

‘Zwijgteksten’: 1 Kor. 14,34-35:
niet uit te leggen aan collega’s,
maar dat geeft niet doorslag.
Wij volgen niet collega’s,
cultuur, gevoel, maar Christus.
Dat maakt ons vreemd(elingen).
Moeilijk mee te rijmen:
1 Kor. 11,5: over hoe V moeten
profeteren: dus mogen ze wel
spreken! Heeft 1 Kor. 14,34-35
te maken met feit dat V geen
opleiding kregen? Nu heel
anders!
1 Tim. 2,11-15: volgorde bij
schepping ook rangorde: ws.
typisch rabbijnse redenering.
Maar is Paulus hier minder
geïnspireerd? Dan kun je alles
skippen wat je niet bevalt. D.i.
ook bezwaar cultuurargument.
NB: onze oude mens wil zelf
God zijn…

Wat is er gebeurd? Teveel op
paar expliciete ‘zwijgteksten’
gebaseerd en geheel vd Bijbel
buiten beschouwing gelaten?
Zou de kerk het 2000 jaar mis
gehad hebben? Kan: de wereld
is 2000 jaar mannenwereld
geweest, nu is dat voor het
eerst anders en worden we
voor het eerst gedwongen
hier zo over na te denken.
Dat maakt je ms onzeker,
maar wij vertrouwen toch niet
op de kerk/ onze juiste visie
op allerlei onderwerpen? We
vertrouwen toch op JC?
Investeer in je relatie met
Hem, luister naar Hem, dan
kun je veel onzekerheid aan en
ook veel verschillen.
Bespreek:

Dus: 1. oppassen voor skippen
teksten die niet aanstaan; 2.
die teksten zijn ms minder
duidelijk dan we dachten.

Vertel elkaar hoe je erin zit en
wissel vv van plaats en leg uit
aan de rest hoe degene op
wiens plaats je zit erin zit.

Ef. 5,21-23: is het hoofd-zijn het
voorschrift of gaat het om hoe
je hoofd moet zijn (wat in die
cultuur nou eenmaal zo was)?

Bid:
Of we Jezus en elkaar vast
mogen houden.
ⓒ Sape Braaksma

