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Voorwoord 

Die GTV het op 16 Augustus 2006 die volgende mosie aanvaar: 

Oat die GTV proff Fika van Rensburg, Jorrie Jordaan en dr Douw Breed 
(voorsitter) versoek om 'n deeglike studie te onderneem van die teolo
giese vraagstuk van die vrou in die besondere dienste. 

Hu/le word versoek om uit die ge/edere van die GKSA voorgangers met 
die nodige gawes te vini:J om saam met hulle die vraagstuk te bestudeer. 
In hulle studie moet hulle deeg/ik kennis neem -van studies wat reeds in 
die GKSA oor hierdie vraagstuk gedoen is. 

Alma/ wat aan hierdie studie gaan dee/neem, word versoek om dit in 
ootmoed en in biddende afhanklikheid van die Here te doen, want alleen 
deur die Heilige Gees kan ons werk/ik hoar wat die Here openbaar. 

Daar moet gepoog word om hierdie studie voor volgende jaar se GTV
vergadering te voltooi. Hu/le word ook versoek om tydens 2007 aan 'n 
GTV-vergadering die resultate van die studie voor te le en dit op so 'n 
wyse te doen dat die vergadering ook in ware ootmoed en biddende 
afhanklikheid van die Here daaroor kan besin. 

'n Eerste werksessie tussen die drie genoemde persona het plaa~gevind op 25-27 
September 2006. Hierna het die volgende werksessies plaasgevind: 

• 27-29 Desember 2006 in Potchefstroom: Groep van Orie. 

• 10-11 Jan 2007: Groep van Tien by die genoemde Groep van Orie 
o Kobus van der Walt, Braam Kruger, Wim Vergeer, Piet Venter 

(Potchefstroom-Oos), Sarel van der Merwe 
o Danie Snyman, Henk Stoker, Ronald Bain, Gerard Meijer, Jacques Howell 

o 12-14 April 2007: Groep van Orie, plus Dries du Plooy en Danie Snyman 

o 17-19 Julie 2007: Groep van Orie, plus Dries du Plooy en Danie Snyman 

o 26-27 November 2007: Groep van Orie 

o 3-5 Januarie 2008: Groep van Orie 

o 21 Januarie 2008: Groep van Orie en Groep van Tien, plus Dries du Plooy en 
Callie Coetzee 
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Voorwoord 

Die Groep van Tien en Callie Coetzee en Dries du Plooy het as uitstekende klankbord 
gedien, en elkeen se evaluering van die manuskrip in sy verskillende fases het baie 
betaken. 

'n Woord van dank aan Andre Grove, Paul Kruger en Harrie van Rooy vir hulle advies 
ten opsigte van bepaalde onderdele van die manuskrip. Mariana Venter het die 
taalversorging van die manuskrip behartig. Ons weet dat die onderwerp van die studie 
haar na aan die hart le, en ans is dankbaar dat ans haar kundigheid oor Afrikaans en 
haar belesenheid in Teologie hiervoor kon benut. 

Ons erken met dankbaarheid die finansiele ondersteuning wat ons van die GTV en die 
Noordwes-Universiteit se Navorsingseenheid: Reformatoriese Teo/ogie en die 
ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse samelewing ontvang het. 

Die aanpak van die boek is die volgende: Eerstens word tersaaklike kerkregtelike 
aspekte asook 'n historiese oorsig oor die problematiek aan die orde gestel (Hoof
stuk 1 ); daarna word die Skrifbeskoulike vertrekpunte (Hoofstuk 2), asook die 
hermeneutiese vertrekpunte (Hoofstuk 3) gestel en beredeneer. In Hoofstuk 4 word die 
eksegese en hermeneuse wat hierdie boek aanbied, verduidelik en word die beginsels 
vir die beoordeling van die eksegese en hermeneuse genoem en verduidelik. Hoofstuk 
5 bied 'n opsomming van die relevante Skrifgegewens uit die Ou-Testamentiese 
Skrifdele en Hoofstuk 6 gee 'n oorsig oor gegewens in verband met die vrou volgens 
die Evangelies. In Hoofstukke 7 - 15 word agtereenvolgens gefokusde eksegese en 
hermeneuse gebied van die volgende perikope uit die Nuwe Testament: Efesiers 5:21-
33, 1 Petrus 3:1-7, Galasiers 3:26-29, 1 Korintiers 11:2-16, 14:26-40, 1 Timoteus 2:8-
15, 3:1-16, 5:3-16, en Romeine 16:1-2. Hoofstuk 16 bevat die gevolgtrekkings en die 
finale hoofstuk, Hoofstuk 17, formuleer die moontlike implikasies van die studie vir die 
GKSA en maak aanbevelings vir die hantering van geslagtelikheid in die GKSA. 

Ons het ervaar hoe die leiding van die Gees gelowiges by mekaar uitbring, sodat 
sekere verskille uit die weg geruim kon word, en ander verskille broederlik met mekaar 
deurgepraat kon word. Ons vertrou dat die boek wat uit hierdie arbeid na vore gekom 
het, vir gelowiges inligting oor die onderwerp sal gee, hulle sal lei in hulle denke en 
uiteindelik op hierdie wyse vir die kerke tot groat diens en seen sal wees. 

Douw Breed 
Fika J van Ransburg 
Jorrie Jordaan 

Februarie 2008 
Potchefstroom 

14 



Hoofstuk 1: Kerkregtelike en kerkhistoriese perspektiewe 

Hoofstuk 1 
KERKREGTELIKE EN KERKHISTORIESE PERSPEKTIEWE 

1.1 Kerkregtelike aspekte met betrekking tot die besondere dienste 
1.1.1 Terminologie 1 

1.1.1.1 Die woorde "diens" en "amp" 
Dit is opvallend dat die woord "amp" in die Nederlandse Geloofsbelydenis (Art 31) 
gebruik word terwyl die woord "diens" konsekwent in die Kerkorde en Formuliere 
voorkom. 

In die Nuwe Testament word 01aKovia in besonder gebruik vir werk wat in opdrag van 
iemand anders uitgevoer word. Op grond van Louw & Nida (1988b:59) blyk dit dat 
01aKovia in vyf betekenisvelde gebruik kan word: 

• Diens: Hand 17:25; 13:36; Matt 20:28; Op 2:19. Gee hulp of bystand deur 
sekere pligte na te kom, dikwels pligte van nederige aard. 

• Bediening: Hand 20:24. 'n Roi of posisie van diens. 

• Voorsiening: Hand 6:1. 'n Prosedure van omsien na die behoeftes van 
ander. 

• Tafeldiens: Mark 1 :31. Om mense wat besig is om te eet te bedien. 

• Bydrae: Geld wat gegee word aan iemand in nood. 

Dit is duidelik dat die betekenis waarvoor die woord "amp" in Afrikaans gebruik word, 
goed vergelyk met die betekenis "rol" of "posisie van diens" in die betekenisveld 
bediening. 

Hoewel sommige kerkregtelikes (bv Bouwman 1934:328 ev) meen dat die woorde 
"diens" en "amp" sinonieme is, is die woord "diens" meer bruikbaar, omdat die woord 
"amp" in Afrikaans 'n betekenis van status of posisie verkry het. Daarenteen gee die 
woord "diens" die inherente betekenis van Nuwe-Testamentiese woorde socs 016Kovoc; 
en ooCi.\oc; beter weer, omdat dit nie dui op 'n besondere posisie of status nie. 

Die konnotasie wat aan die begrip "dienaars" (socs predikante, ouderlinge of diakens) 
geheg word, is wel belangrik omdat die Nuwe Testament die gewone alledaagse 
woorde wat in die staatkundige en siviele lewe vir amp (amptenaar) gebruik word (socs 
bv apx~, T1µ~ en rE>.oc;), vermy wanneer na funksies of werksaamhede in die kerk 
verwys word. Omdat woorde socs 016Kovoc; (01aKovia: Rom 11:13) en ooCi.\oc; (Fil 1:1; 

Dries du Plooy en Danie Snyman het 'n besondere bydrae gelewer tot die daarstel van 1.1 van 
hierdie hoofstuk oor die tersaaklike kerkregtelike aspekte. 
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Hoofstuk 1: Kerkregtelike en kerkhistoriese perspektiewe 

Tit 1: 1) gebruik word, is dit duidelik dat die dienswerk in die kerk moet geskied in 
nederigheid en toewyding aan Christus as die enigste Hoof van die kerk. 

Omdat alle Christelike werk egter met die term "diens" beskryf kan word, is dit nodig 
om amp te omskryf as "besondere diens", om die term sodoende te onderskei van die 
diens wat alle gelowiges verrig. Dit moet in ag geneem word dat die woord "diens" ook 
soms vir "besondere diens" gebruik word, byvoorbeeld wanneer "diens" verwys na die 
diens van ouderling/diaken/predikant. In hierdie dokument word die term "besondere 
diens" eerder as "amp" gebruik. 

1.1.1.2 Die Latynse woorde vir "diens" soos dit in die Kerkorde voorkom 
In die Skrif word die besondere dienste (soos ouderlinge en diakens) met verskillende 
woorde en begrippe aangedui. Die funksie of taak van die dienste word dikwels met 
hierdie verskillende woorde en begrippe beskryf. Enkele voorbeelde: die woord TTOlµ~v 
vir "herder" dui tegelyk op die wyse waarvolgens die ouderlinge moet werk, naamlik 
herderlik; of die ouderlinge se opdrag om te bestuur (KuJ3EpvEoo), wat weer daarop dui 
dat hulle die werk moet doen soos mense wat in staat is om 'n skip versigtig tussen 
rotse deur te stuur (vgl 1 Kor 12:28: KuJ3Epv~crE1C;). 

In die Afrikaanse teks van die Kerkorde wat algemeen gebruik word, word deurgaans 
slegs van diens gepraat (en nie van "amp" nie), en met hierdie formulering gaan sowel 
iets van die Skrifgegewens oor die betrokke diens as van die implisiete betekenis van 
die Latynse woorde verlore. 

In die Latynse teks word verskillende woorde met aksentverskille gebruik wat almal wel 
in die algemeen te doen het met die begrip "diens", byvoorbeeld: 

• ministerium 

• munus 

• officium 

• functio 

- dit is bediening in die algemeen 

- bv Art 18 KO - diens as opdrag of taak 

- bv Art 16, 23 en 25 KO - die volbringing of werk 
aan 'n diens/taak 

- bv Art 2 KO - die funksionering of uitoefening van 'n 
munus of opdrag as 'n dienswerk. 

Al die woorde laat blyk dat dit in die kerk om nederige dienswerk gaan en nie om 
heerskappyvoering nie. 

1.1.2 Die oorsprong van die besondere dienste 
Die oorsprong van die besondere dienste le by God self en nie by die mens nie. God 
die Vader het sy Seun na hierdie wereld gestuur. Met sy doop is Jesus Christus deur 
die Heilige Gees gesalf tot die eintlike Ampsdraer in die kerk: Hy beklee 'n drievoudige 
diens - munus triplex - waarin die eenheid van sy diens of Middelaarswerk voorop 
staan, maar wat onderskei kan word in drieledigheid. Hy is naamlik ons hoogste 
Profeet en Leraar, ans enigste Hoepriester en ans ewige Koning (Matt 23:8, 10; Rom 
15:8; 1Kor15:25; Heb 3:1; 8:6; 13:20; 1Pet2:25;5:4; vgl HK 12). 
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Hoofstuk 1: Kerkregtelike en kerkhistoriese perspektiewe 

Oat Christus se diens op aarde besondere diens (amp) was, kom byvoorbeeld na vore 
wanneer Petrus Hom die Opperherder noem (1 Pet 5:4), Hy in Hebreers 3:1 as 
"apostel" beskryf word en Paulus van Hom praat as Koning (1 Kor 15:25) en as 
Dienaar (Rom 15:8). Die duidelikste getuienis dat Hy in opdrag sy werk uitgevoer het, 
blyk uit Christus se hoepriesterlike gebed in Johannes 17 wanneer Hy se dat Hy die 
werk wat Hy ontvang het, volbring het. In die volmaakte volbringing van hierdie diens 
wat Hy van die Vader ontvang het, vind die kerk die grand vir sy ontstaan en 
voortbestaan. Christus bewerk verlossing vir sondaarmense deur sy amptelike werk, sy 
volkome gehoorsaamheid. Deµr sy dienswerk word sondaarmense 'n koninklike 
priesterdom wat God se dade moet verkondig. Op grand van die dienswerk wat Hy 
verrig het, is dit moontlik dat mense in God se diens mag staan. Deur sy dienswerk 
staan gelowiges in die amp van gelowige en mag mense ook 'n besondere diens 
verrig. 

Na sy hemelvaart is Christus nog steeds besig met sy ampswerk. Op Pinksterdag, na 
die uitstorting van die Heilige Gees, beklemtoon Petrus dit in sy verkondiging dat 
Christus KUp1oc; is. Ook op ander plekke in die Skrif word beklemtoon dat Christus 
Kup1oc; is (vgl bv 1 Kor 12:3). Christus het as Oorwinnaar van die Vader alle mag in die 
heme! en op aarde ontvang (Matt 28:18) en regeer nou as Kup1oc; (vgl Op 5). Hy is as 
Kup1oc; vanuit die hemel besig om sy opdrag uit te voer, maar nou as Opdraggewer. Hy 
gee aan die dissipels die opdrag om sy getuies te wees (Matt 28:19; Hand 1 :8). Deur 
getuies van Hom te wees moet mense daartoe gebring word om Christus in geloof en 
in hulle lewe as Kup1oc; te erken. 

Christus maak egter ook van mense se diens gebruik in die uitoefening van sy diens
werk. Hy gebruik sekere mense as sy instrumente en as organe in sy liggaam, die kerk. 

Hy maak nie meer van die Ou-Testamentiese besondere dienste gebruik nie, want in 
en deur· Hom is hulle ten voile vervul. Hy gee egter nuwe besondere dienste wat 
tegelyk kontinue en diskontinue lyne met die Ou-Testamentiese dienste van profete, 
priesters en konings het. Hierdie kontinue en diskontinue Iyne word gesien in sowel die 
drievoudigheid van genadegawes (drie kategoriee: verkondiging, hulpverlening en 
Ieiding/regering [vgl Du Plooy 2005:560], as in die drieerlei dienste wat te doen het met 
Iering, regering en barmhartigheid/versorging). 

Christus stel eerstens apostels aan; eers op 'n direkte wyse (Mark 3:14; Luk 6:12-16), 
en daarna word die plaasvervanger-apostel (Mattias) op 'n indirekte wyse aangestel 
deur middel van die ander apostels, die gemeente en die lot (Hand 1: 15-26). Paulus is 
later deur Hom as apostel geroep (Gal 1 :15-16). 

In die gemeentes, wat Christus toe deur die dienswerk van die apostels laat ontstaan 
het, gee die Heilige Gees 'n verskeidenheid gawes (xapicrµarn) wat die gelowiges in 
die uitvoering van God se wil moet gebruik. Hierdie xapicrµam is verskillende 
bekwaamhede en vermoens wat die Heilige Gees vir mense gee en waardeur Hy hulle 
in staat stel om met bepaalde dienswerk tot opbou van die kerk te werk (Rom 12:6-8; 1 
Kor 12; 1 Pet4:10-11). 
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Hoofstuk 1: Kerkregtelike en kerkhistoriese perspektiewe 

Met hierdie gawes is en word op verskillende manier gedien: 

Gewoonlik dien gelowiges met hulle gawes spontaan (op eie inisiatief) en insidenteel, 
waar die geleentheid daarvoor voorkom. Hierdie vorm van diens deur elke lid van die 
gemeente is deel van die uitlewing vah dit wat "die amp van die gelowige" genoem 
word (Luk 10:38; Hand 16:15; 19:26; Tit 2:3-5; 1 Pet 4:10a; Bylae-1988, punt 7.2). 

Sams is die gawes oak in !anger durende en meer georganiseerde dienswerk benut. 
Dit lyk asof hierdie soort diens veral te doen gehad het met hulpverlening aan die 
apostels. (Luk 8:1-3; 10:1-17; Rom 16:3,6,9,12; 1 Kor 16:15-16; Kol 4:7,10-11,14; 1 
Tim 5:9). 

Party gelowiges word deur die Here deur middel van sy kerk aangewys en aangestel 
om hulle gawes te beoefen in een van die blywende besondere dienste wat Hy in die 
kerk ingestel het.2 Hierdie besondere dienste in die Nuwe-Testamentiese kerk is die 
van herder en leraar, ouderling en diaken.3 

Bogenoemde feite word alles bevestig deur Efesiers 4. Op grand van Efesiers 4:11-12 
word dit duidelik dat Christus as Kup1oc; sy ampswerk vanuit die hemel voortsit deur die 
diens van mense wat Hy in besondere dienste laat dien. Nadat Paulus in Efesiers 4:8-
10 Christus se triomftog op 'n besondere manier uit Psalm 68 beklemtoon het, .se hy in 
4:11-12 dat Hy as die Oorwinnaar en verhoogde Here (Kup1oc;) mense gegee het om in 
verskillende besondere dienste te dien. Christus het mense met besondere gawes 
daargestel om in die onderskeie besondere dienste wat genoem word te dien. Dit is 
duidelik dat Paulus nie bedoel om al die besondere dienste te noem nie. Hierdie 
gedeelte (Ef 11:11-12) is slegs die inleidende deel van wat hy verder wil se en hy stel 
hier maar net die beginsel dat Christus gawes gee (Roberts 1983: 115). Paulus gebruik 
die verledetydsvorm, wat aandui dat Christus in die verlede gegee het (Roberts 
1983: 115). Daarmee betrek Paulus die feit dat sommige mense gegee is om bepaalde 
dienste te verrig en ander weer gegee is om andersoortige dienste te verrig by die 
triomftog van Christus. Op grand daarvan en en op grand van die omskrywing van die 
taak van die mense wat Christus gee om te dien, kan afgelei word dat Christus 'n 
bepaalde installing vir die organisering van die kerk daargestel het (vgl Roberts 
1983: 115). Christus sal in die bedeling waartydens Hy vanuit die heme I regeer, mense 
voorsien/gee om in sekere besondere dienste te dien. 

Jesus Christus as verhoogde Here (Ef 4: 11 ev) is prominent handelend wanneer al die 
gawes en bedieninge blywend in die kerk ingestel word (~SETO, 1 Kor 12;28; £5c.oKEV 
[Aor] Ef 4: 11 ). 
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Hoofstuk 1: Kerkregtelike en kerkhistoriese perspektiewe 

Kortom: God openbaar Hom as die Groot Gewer: Gewer van sy Seun, Jesus Christus; 
aan sy kerk, en Gewer van die Heilige Gees. Deur Hulle is Hy oak Gewer van 
xapiaµma, TTVEUµCITIKO, EVEpy~µarn, OIOKovia (1 Kor 12:1-6; Rom 12). 

1.1.3 Die aard van die besondere dienste 
1.1.3.1 Wesenlike komponente van die besondere dienste 
'n Besondere diens, in onderskeiding van die dienswerk van alle gelowiges, omvat die 
volgende aspekte: 

1. 'n Spesiale opdrag/taak (besondere verantwoordelikheid)4 wat die Here gee 
om in die kerk leiding5 te gee aan die dienswerk van al die ander gelowiges 
in die kerk6 (Matt 16:19; 18:18; 23:2-3; Joh 17:18; 20:23; Ef 4:12-16). 

2. 'n Spesifieke en blywende7 pligstaat wat in opdrag van die Here uitgevoer 
word (Joh 21:15-17; Hand 6:3; 20:28; 1 Tess 5:14; 1 Tim 3:1,5,10; Heb 
13:17; 1 Pet 5:2-3) (vgl vir pligstate 1.3.3.2 hier onder). 

3. Spesiale vereistes waaraan persona moet voldoen om in hierdie besondere 
dienste gestel te mag word (Hand 6:3; 1 Tim 3:2-12; Tit 1 :6-9). 

4. Die roeping deur die Here deur middel van die gemeente - 'n handeling wat 
impliseer dat die gemeente die persona wat die nodige gawes het en aan die 
vereistes beantwoord, erken en aanwys (Mark 3:13-14; Hand 1:20-26; 6:3,5; 
14:23).8 

5. Openlike diensaanvaarding, indiensstelling en seenende toesegging van 
God se krag tydens 'n gemeentesamekoms (Hand 6:6; 13:3; 14:23; 1 Tim 
4:15; 2 Tim 1:6).9 

6. Die gemeente se gehoorsame onderwerping aan die goeie leiding wat 
gegee word (Heb 13:17; 1 Tim 5:17). 

1.1.3.2 Onderskeid tussen algemene en besondere diens 
Uit die Nuwe Testament is dit duidelik dat alle gelowiges deur God geroep word om te 
dien. Alie gelowiges het deel aan die salwing in Christus (HK Sondag 12) en word 
profeties, priesterlik en koninklik geroep tot diens (1 Pet 2:9). Alie gelowiges staan in 

4 

5 
Vgl punt 1.1.4 oor die implikasies van Christus se hoofskap vir hierdie spesiale bevoegdheid. 
Hierdie leiding behels toerusting, bevordering van eenheid, koordinering en ordereeling, asook lering 
en tug. Sommige fasette van leiding gee kan slegs in oorleg met mekaar geskied (Matt 18:17-20; 
1 Kor 5:4-5). 
Daarom het die gemeente die plig om voorgangers te respekteer en te gehoorsaam (1 Tess 5:12-13; 
Heb 13:7,17). 
'n Besondere diens vereis kontinu"iteit. Dit is dus nie 'n diens wat slegs insidenteel verrig word nie, 
maar is blywend aan iemand se persoon gebind (Versteeg 1988:49-50). 
Mense mag hulleself nie tot besondere dienste aanmatig nie; die aanwysing moet cjeur die Here en 
deur middel van sy kerk geskied (Hand 1:24-26; 6:4, 5; 8:18-23; 13:2-4; 20:28; Heb 5:4). 
Hierdie indiensstelling is "tydelik", tot die terugkeer van die Here: of tot die dood of ontslag (op grand 
van geldige omstandighede 6f as gevolg van ontrouheid) van die ampsdraer (Jer 31:34; 1 Kor 12:8; 
15:28). 
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Hoofstuk 1: Kerkregtelike en kerkhistoriese perspektiewe 

"die amp van die gelowige" (vgl NGB 29). Vir hierdie amp het die Here oak die nodige 
gawes aan elkeen gegee volgens sy eie soewereine wil (Ef 4:8; 1 Pet 2). 

Tog is dit oak uit die Nuwe Testament duidelik dat daar wel 'n onderskeid is tussen 
iemand wat in die "amp van die gelowige" diens verrig en iemand wat byvoorbeeld in 
die "besondere diens" van profeet of ouderling dien. As Paulus in Filippense 1 :1 na die 
ouderlinge·en diakens verwys, blyk dit dat hy spesifieke mense in die oog het en nie 
alle gelowiges in die algemeen nie (vgl oak Versteeg 1988:49-50). 

Hierdie afleiding impliseer dat wanneer iemand tot 'n besondere diens geroep en 
daarin bevestig word, sodanige persoon iets addisioneels en besonderlik moet doen, 
soos wat die betrokke diens vereis. 

Wat die besondere dienste onderskei van die ander vorms van dienslewering in en 
deur die kerk is nie die b'esondere gawes wat ampsdraers het nie, want daar is oak 
ander lidmate wat gawes van lering en regering en hulpverlening het, maar dit om 
verskillende redes nie in die amp uitoefen nie.10 

Die onderskeid tussen die besondere dienste en ander vorms van dienslewering gaan 
oak nie oar die inhoud van die dienswerk wat gedoen word nie: elke gelowige moet 
immers op allerhande maniere en in allerlei verskillende situasies aan ander mense 
leiding gee volgens die Bybel. Oak moet alle gelowiges help tpesien dat ander 
gelowiges die wil van die Here uitvoer en alle gelowiges moet barmhartigheid aan 
diegene in nood bewys (HK 12). Die onderrig en verkondiging, herderlike vertroosting, 
vermaning en hulpverlening waarin die besondere dienste die gemeente moet 
voorgaan, sluit byvoorbeeld nie uit dat ander gelowiges mekaar onderling kan en moet 
leer en vertroos, vermaan en help nie. Die besondere dienste moet hierdie aktiwiteite 
van die ander gelowiges deur voorligting, toerusting en voorbeeld juis stimuleer (Matt 
18:15-16; Hand 4:32-35; Gal 6:10; Ef 4:12; Kol 3:16; 1Tess4:18; 1 Pet 2:9; 5:3). 

Die onderskeid is nie daarin gelee dat die besondere diens belangriker is as die diens 
van gelowiges nie of dat iemand in 'n besondere diens meer van die Gees ontvang het 
as ander gelowiges nie (Versteeg 1988:50). So 'n kwantitatiewe benadering sou in 
stryd wees met die wese van die besondere dienste. 

Die uniekheid van die besondere dienste is veral daarin gelee dat spesiale sorg gedra 
moet word dat "die ware godsdiens onderhou, die ware leer oral versprei, die 
oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou, en die armes en bedroefdes 
oak volgens hulle nood gehelp en getroos word" (NGB 30). 

1.1.3.3 Die doel en inhoud van die besondere dienste 
1.1.3.3.1 Die algemene doel van die besondere dienste 
Alie dienswerk in die kerk se hoofdoel is dat Christus se Kt.ip1oc;-skap erken en gehoor
sa?tm word. Dienswerk (hetsy dienswerk in die amp van gelowige of dienswerk in die 

10 Natuurlik kan iemand nie tot 'n besondere diens geroep word as die persoon nie die vereiste 
genadegawes het nie. 
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besondere dienste) wat daarop gerig is om 'n instansie of 'n persoon se gesag te 
bevestig of te versterk, is nie ware dienswerk nie. 

Paulus bring duidelik die toerustingsdoe/ van die besondere dienste in Efesiers 4 na 
vore. Hy skryf naamlik in Efesiers 4:11-12 dat die Oorwinnaar en verhoogde Here, 
Christus, mense gegee het om die verskillende besondere dienste te verrig met die 
doe! om die gelowiges toe te rus. 

Kmapri~oo wys op "toerus/bekwaam maak vir iets" (vgl Louw & Nida 1988a:680). 
Paulus se ook waarvoor die gelowiges bekwaam gemaak moet word. Hulle moet 
toegerus word vir hulle dienswerk. Hy se in 4:7 dat aan "elkeen van ons", dit wil se aan 
elkeen wat 'n lid van die liggaam van Christus is, 'n genadegawe 11 gegee is. Die doe! 
waarom Christus mense gee om die onderskeie besondere dienste te verrig, is om 
hierdie mense s6 toe te rus dat hulle met hulle gawes kan beantwoord aan die doe! 
waarvoor dit aan hulle gegee is. 

In Efesiers 4 handel Paulus ook oor die eenheidsdoe/ van die besondere dienste. In 
Efesiers 4 is die eenheid in die gemeente 'n baie belangrike tema. In 4:1-6 roep Paulus 
die gemeente op om die eenheid in die gemeente te handhaaf. In 4:7-16 handel hy 
steeds oor hierdie eenheid in die gemeente deur aandag te gee aan die feit dat elkeen 
in die gemeente 'n genadegawe ontvang het en hoe elkeen se genadegawe die 
eenheid van die gemeente kan dien. Op grond van die gedagteopbou van 4:7-16 kan 
afgelei word dat die dienswerk van die mense wat Christus gegee het om die 
genoemde besondere dienste te verrig, daartoe moet lei dat die gelowiges se gawes 
die eenheid in die gemeente bevorder. · 

Efesiers 4 bring ook die koordineringsdoel van die besondere dienste in die gesigsveld. 
Die woord acp~c; in Efesiers 4:16 kan ook vertaal word met "ligament" (Versteeg 
1988:55-56; vgl Louw & Nida 1988b:101-102), en verwys na die besondere dienste wat 
in 4:11-12 genoem is. Hiervolgens is die taak van die besondere dienste dat die mense 
wat byvoorbeeld as "herders en leraars" gegee is, soos ligamente in 'n liggaam moet 
sorg dat die liggaam van Christus goed saamgevoeg en saamverbind bly. Hulle word 
aan die liggaam gegee sodat gelowiges nie by mekaar verby werk of selfs teen mekaar 
inwerk nie. 

Efesiers verwys selfs na die voorsienings- of versorgingsdoel van die besondere 
dienste. In Efesiers 4:16 kan die woord Emxop11yiac; oak met "voorsiening" vertaal word 
(Versteeg 1988:56-57; Louw & Nida 1988b:461-462). lndien, soos hier bo beredeneer 
is, Paulus met acp~c; na die mense in besondere dienste as ligamente verwys, praat hy 
in 4:16 van die ligamente van voorsiening. In die destydse wereld is aanvaar dat die 
ligamente kanale was waarlangs voedsel aan die liggaam voorsien is (Versteeg 
1988:56-57). Hieruit blyk dit dat Paulus duidelik maak dat die mense wat in die beson
dere dienste gegee is, die taak het om die liggaam van Christus van voedsel te 
voorsien, naamlik die voedsel van die Woord. 

11 Vgl Roberts (1983:110) en Versteeg (1988:50-52) vir 'n volledige uiteensetting waarom aanvaar kan 
word dat Paulus hier na 'n genadegawe verwys en nie na die verlossing in Christus nie. 
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Efesiers 4 maak egter nie die opbou van die gemeente die direkte doel van die 
besondere dienste nie. As Efesiers 4:7-16 oppervlakkig gelees word, kan maklik 
aanvaar word dat dit die taak van mense in die besondere dienste is om die gemeente 
op te bou. Efesiers 4:12 word dan s6 verstaan dat die mense in die besondere dienste, 
naas hulle doel om die gemeente toe te rus, ook die taak het om die gemeente op te 
bou. As 4:16 egter saamgelees word met 4:12, is dit duidelik dat dit die liggaam se eie 
verantwoordelikheid is om homself op te bou. As die mense in die besondere dienste 
hulle verantwoordelikheid nakom en die gelowiges toerus vir hulle dienswerk, kan die 
liggaam oak homself opbou. 

1.1.3.3.2 Die inhoud van die besondere dienste 
1.1.3.3.2.1 Die inhoud van die diens van ouderling 
Die ouderlingdiens se pligstaat behels die volgende: 

• om die kudde waaksaam op te pas (TTpocrtxm:, Hand 20:28; VP~¥opiln:, Hand 
20:31) deur waaksaam te wees (Hand 20:31 ); as herders te sorg (TToiµafvEIV I 
TToiµavmE) vir die kudde van God (Hand 20:28; 1 Pet 5:2); 'n voorbeeld vir die 
kudde te wees (ruTT01 ... rou TT01µviou, 1 Pet 5:3); 

• om as opsieners (EmcrK6rrouc;) die gemeente te dien (Hand 20:28; 1 Pet 5:2), 
wat onder andere die tug insluit (Joh 20:23; 1 Tess 5:12); 

• om vir die gemeente sorg te dra (EmµE>.~oum, 1 Tim 3:5); 

• om bestuurder oar die huishouding van God (8w0 oiKov6µov) te wees (Tit 
1:7);13 

• om in hulle eie dienswerk die voorbeeld van die apostoliese dienswerk 
voortdurend in gedagte te hou (µv1iµovEUOVTE<; ... vou8ETWV, Hand 20:31);14 

• om die gelowiges toe te rus vir hulle diens, naamlik die opbou van die liggaam 
van Christus (TTpoc; rov Kmapr1crµov ... Eic; £pyov 01aKoviac;, Eic; oiKoooµ~v roO 
crwµaroc; TOU Xp1crroO, Ef 4:12); 

• om te onderrig (01oaKTIK6v, 1 Tim 3:2; rou<; OE no1µ£va<; Kal 01oacrK6>.ou<;, Ef 
4:11 ); 

• om met die gesonde leer opvoeding te gee (TTapaKa..\ilv, Tit 1 :9); 

12 Die volledige sorg wat 'n herder aan sy skape gee en die verhouding tussen herder en skape kom 
daarmee in die skopus. Die gebruik van die herder-kuddebeeld in die Skrif dui op simpatieke leiding 
en versorging (Ps 23, Jes 40:11); beskerming (Jer 31 :10; Eseg 34:5; Miga 5:4) en leiding (Jes 63:11) 
(vgl Van der Walt 1976:80-81). Genoemde dienste van versorging en beskerming kom ook na vore 
in die voorbeeld van die herder wat die verlore skaap soek en bly is as hy dit vind (Luk 15:4-6), en 
die herder wat sy lewe opoffer vir die skape (Joh 10). Die opdrag nmµavan: roep die ouderling dus 
op om leiding te gee, le versorg en te beskerm. 

13 Om bestuurder te wees impliseer dat God die Kup10<; (huisbaas) is en dat die episkopos 'n mandaat 
van die huisbaas he! om die huishouding te bestuur. Hiertoe kry die episkopos die bevoegdheid, die 
volmag. 

14 Ouderlinge word opgebou deur die Woord en dit gee aan hulle die erfdeel (r<!) llOyql ... r<!) ouvaµtvql 
oiKoooµ~cra1 Kai 00Dva1 r~v 1<A11povoµiav, Hand 20:32). 

22 



Hoofstuk 1: Kerkregtelike en kerkhistoriese perspektiewe 

• om teesprekers te weerle (rnuc; avnMyovrnc; EAf.YXEIV, Tit 1 :9); 

• om leiding te neem (rrpoEOTOOTEc;, 1 Tim 5:17); 

• om te preek en onderrig te gee (~l KomoovrEc; f..v My()) Kal 01oacrKal\iQ, 1 Tim 
5:17); 1 ~ 

• om vir siekes te bid en hulle "met olie te salf (Jak 5:14); 

• om op grand van die openbaring besluite te neem wat vir die gemeente bindend 
is (Hand 15:2 - 16:4). 

Die ouderlinge moet dus herderlik waak, sorg en toesien dat die gemeente deur die 
Bybel gevoed en gelei word. 

1.1.3.3.2.2 Die inhoud·van die diens van bedienaarvan die Woord 
Die onderskeid wat dikwels tussen leer- en regeerouderlinge gemaak word, is goed 
bekend. Die onderskeid word meestal gefundeer op 1 Timoteus 5:17 ("Die ouderlinge 
wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral die wat hard werk deur 
te preek en onderrig te gee"). Op grand van hierdie omskrywing kan afgelei word dat 
daar wel 'n onderskeid gemaak is tussen ouderlinge wat hoofsaaklik leiding gegee en 
toesig gehou het en ouderlinge wat in besonder in die Woord en leer gearbei het.16 

Benewens dit wat die bedienaar van die Woord saam met die ouderlinge doen, fokus 
die diens van die Bedienaar van die Woord veral daarop om in Woord en leer te arbei. 

Uit 1 Timoteus 3:2 en Titus 1 :6 ev is dit egter duidelik dat die onderskeid tussen die 
leer- en regeerouderlinge nie skerp getrek kan word nie. Die leerouderling moes oak 
regeer en die regeerouderling moes oak leer. 

1.1.3.3.2.3 Die instelling en inhoud van die diens van diaken 
1.1.3.3.2.3.1 .Die instelling van die diens van diaken 
Oar Handelinge 6 as installing van die diakendiens is daar verskil van mening. Die 
gereformeerde tradisie, soos ender andere verwoord in die bevestigingsformulier vir 
diakens, aanvaar Handelinge 6 egter as die installing van die diakendiens. Die 
probleme met hierdie siening is veral die volgende aspekte: 

o Daar is net sprake van sewe "manne"; nie van "diakens" nie. 

o Filippus en Stefanus tree oak op as evangeliste. 

o Die sewe het almal Griekse name wat sommige verklaarders laat dink dat 
daar 'n Griekssprekende groep ontstaan het. 

15 Die Griekse teks dui eintlik op die betekenis van "hard werk in woord en leer". Hierdie opdrag geld vir 
'n bepaalde kategorie ouderlinge. Die onderskeid tussen regeer- en leerouderling is dus.in die Nuwe 
Testament self nie duidelik of dwingend nie. 

16 Vgl egter die verhandeling van Pieter Kurpershoek waarin dit beredeneer word dat die "veral" in 
1 Timoteus 5:17 'n epeksegetiese "veral" is (soos in 1 Tim 4:10) en nie op diensdifferensiasie dui 
nie. 
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o Die getal sewe stem ooreen met die sewetal oudstes van die sinagoges wat 
sommige verklaarders laat dink dat in hierdie Skrifgedeelte selfs sprake van 'n 
instelling van 'n soort ouderlingdiens kon wees. 

o Daar is geen verdere sprake van diakens in die boek Handelinge nie; slegs 
van "die sewe" (Hand 21 :8). 

Hierteenoor kan die volgende gestel word: 

o Al word die woord 516Kovoc; nie in Handelinge 6 gebruik nie, is die begrip 
"diens" wel prominent. Hierdie begrip handel oar die daaglikse "bediening" 
(C51aKovia - 6: 1 ), om tafels te bedien (5iaKov£w - 6:2). 

o Die feit dat sommige van die diakens later ook as evangeliste optree, 
kanselleer nie die basiese uitgangspunte van die besondere diens wat in 
Handelinge 6 gereel word nia. Dit is heel moontlik dat sommige van die sewe 
later vir uitgebreider dienswerk as net diakonale diens geroep is. 

o Dit is opvallend dat die praktyk van diakendiens sander verdere verduideliking 
later prominent in die Pastorale Briewe en in Filippense 1 :1 gevind word. Dit 
versterk die gedagte dat die diens van diakens beskou meet word as 'n diens 
wat reeds in die Woord bekend gestel is.17 

'n Diaken is dus iemand wat die gawe van barmhartigheid het (Rom 12:8) en tot die 
besondere diens van barmhartigheid geroep is. 

1.1.3.3.2.3.2 Die inhoud van die diens van diaken 
In Handelinge 2:42 word vier eienskappe van die eerste gemeente uitgelig: die 
volharding in die leer, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en 
die gebede. In Handelinge 6 word uitdruklik vermeld dat, na die aanwysing van die 
sewe diakens, die apostels kon voortgaan met twee van hierdie dienste, naamlik die 
volharding in gebede en die bediening van die Woord. Die ander twee sake, naamlik 
die onderlinge verbondenheid en die gemeenskaplike maaltye sou daarom 'n 
belangrike deel vorm van die sewe diakens se taak. 'n Belangrike deel van ouderlinge 
se taak kan verbind word met die volharding in gebede en die bediening van die 
Woord. Dit kan daarom afgelei word dat die onderlinge verbondenheid en die 
gemeenskaplike maaltye - wat albei te doen het met Ko1vwvia in die gemeente - deel 
was van die taak van die diakendiens. 

17 Die standpunt dat die amp van die sewe diakens wat in Handelinge 6 beskryf word, 'n prototipe was 
van al drie die ampte wat later sou volg (vgl Coetzee 1967:44-50), kan nie aanvaar word nie. In 
Handelinge 6 word die diens wat ingestel word, juis duidelik onderskei van die diens van gebed en 
die bediening van die Woord en kan dit dus nie 'n voorloper daarvan wees nie. Daar is 'n sterker 
saak daarvoor uit te maak dat Handelinge 6 die instelling van 'n protodiakenamp beskryf - 'n 
besondere diens wat aanvanklik minder omlynd was (vergelyk die optrede van Stefanus en Filippus) 
en 'n kleiner werksterrein gehad het (sewe Griekse manne word gekies vir die nood van 'n sekere 
groep in die gemeente, die Griekssprekende weduwees). Hieruit het dan mettertyd die diakenamp 
waarvan Filippense 1 en 1 Timoteus 3 melding maak, ontwikkel. 
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Daar is reeds aangetoon (vgl punt 1.1.3.3.1) dat die doel waarom Christus mense gee 
om in die onderskeie besondere dienste te dien, ook inhou om hierdie mense toe te rus 
sodat hulle met hulle gawes kan beantwoord aan die doel waarvoor die gawes aan 
hulle gegee is: die meewerk aan die opbou van die liggaam. Toegepas op die diens 
van diaken blyk dit dat die toerusting wat die diaken moet voorsien, daarin gelee is dat 
die gemeente die onderlinge liefdesgemeenskap sal uitleef met die besondere gawes 
wat die Here Jesus Christus aan elkeen gee - dit alles tot opbou van die gemeente. 

Hierdie toerusting kan gegee word deurdat, soos dit in die bevestigingsformulier vir 
diakens gestel word: 

• die diakens almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde 
teenoor medegelowiges en alle mense te bewys; 

• die diakens elkeen besoek en sodoende sorg dra dat niemand deur 
armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die 
geloofsgemeenskap vervreemd raak nie; en 

• die diakens die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood 
verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit 
die Skrif uitdeel. 

Die pligstaat van die diaken behels dus die volgende: om sorg te dra vir die onderlinge 
hulpverlening en gemeenskap (Ko1vwvia) in die gemeente deur dit te inisieer, te 
koordineer, te bestuur (Hand 2:42; 6:3;18 1 Tim 3:12)19 en mense daartoe toe te rus (Ef 
4:12).20 ' 

1.1.4 Die gesag van· die besondere dienste 
Naas die feit dat Christus Hoof is oor owerhede en magte (Kol 2:10) en oor hulle regeer 
met onderwerpende mag, is Christus oak Hoof van die kerk (1 Kor 11 :3; Ef 1 :22; 4: 15; 
5:23; Kol 1:18; 2:19). Uit 1 Korintiers 11 is dit duidelik dat Paulus met Christus se 
hoofskap die gesag van Christus in die kerk beklemtoon (Van der Walt 1976:34-37). 
Die klem val in die gedeelte op die eis tot onderwerping van die kerk aan die Hoof, 
Christus. Na aanleiding van die optrede van sekere vroue in die gemeente wat met 
onbedekte hoof bid, begin Paulus deur te wys op die gesagsposisie van Christus. Die 
vroue het deur hulle optrede nie net hulle verkeerde gesindheid teenoor hulle mans 
geopenbaar nie, maar oak nie die unieke posisie van Christus erken nie (vgl 10.4 hier 

18 Hierdie gevolgtrekking vanuit Handelinge 6:3 geld ongeag of die gedeelte verstaan word as 
verwysend na 'n protodiakendiens of 'n algemene protodiens (vgl Coetzee 1967:44-50; Venter 
1996:50-51 ). 

19 Die frase Eni T~<; XPEIO<; TCUTJ'l<; ("vir hierdie taak"), saamgelees met 1 Timoteus 3:12, dui daarop dat 
die diakendiens wel ook 'n leidinggewende taak behels. • 

20 'n Vergelyking van die vereistes vir diakens en vir ouderlinge in 1 Timoteus 3 laat blyk dat daar groat 
ooreenstemming tussen die twee stelle vereistes is. Wat egter opval, is dat alleen vir die ouderlinge 
die vereiste gestel word dat hulle bekwaam moet wees om te onderrig. Hierdie vereiste dui daarop 
dat die diakens se taak nie verkondiging of onderrig was nie. Dit val ook op dat die diaken, soos die 
ouderling, iemand meet wees wat sy eie huis geed kan regeer. 
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onder). "Deur die gesagsposisie van Christus word alle handelinge begrens en alle 
verhoudinge in die kerk bepaal" (Van der Walt 1976:39). 

Die woord E~oucria (gesag) gee uitdrukking aan die alleenmag en gesag wat God in 
Homself het, en wat Hy aan sy Seun gegee het (Matt 28:18-20 - "alle gesag"). Jesus 
Christus as Hoof van die kerk beskik oor alle gesag (vgl ook Joh 10:18). 

Christus dra sy gesag aan geen mens of instansie oor nie (Op 3:7). Die kerk het net 
een Hoof, dit is Jesus Christus. Daar is ook geen onderhoof nie. Tussen Christus, die 
Hoof en die kerk, sy liggaam, is geen tussenganger nie (Van der Walt 1976:63). 

Tog is daar in die kerk sekere persone wat die gesag van Christus moet bedien op 'n 
besondere wyse - 'n bediening wat nie geld vir alle gelowiges in die kerk nie. 
Aanvanklik was die apostels hierdie voorgangers wat op 'n besondere wyse die gesag 
van Christus bedien het (Matt 10:14,40; 16:19; Joh 20:23; 1 Kor 9:1; 2 Kor 10:8; 13:10). 
Later eis die Here in die Bybel ook erkenning van en onderwerping aan ander persone 
wat sekere besondere dienste verrig (vgl bv 1 Kor 16:16-18; 1 Tess 5:12; Heb 13:17). 
Sodanige persone is ook mense wat geroep is tot dienste waarin hulle die gesag van 
Christus op besondere wyses bedien. 

Omdat Christus egter die enigste Hoof van die kerk is, moet dit s6 verstaan word dat 
hierdie persone nie uit hulleself gesag het nie, maar in hulle besondere diens bedien 
hulle bloot die gesag van Christus. Hulle tree dus op met bedienende gesag,21 en is 
hieroor verantwoording aan die Koning van die kerk verskuldig (Tit 1 :7 ["rentmeester"]; 
Heb 13:17). 

Belangrike Skrifdele in hierdie verband is Matteus 16:18-20 en 18:17 wat oor die 
sleutelmag handel. Christus gee hiermee aan die kerk 'n drieerlei bevoegdheid 
(potestas) (Calvyn Inst 4,8, 1; 11, 1; 4, 10): 

o potestas doctrinae (bevoegdheid om te leer); 
o potestas iurisdictionis (bevoegdheid om te regeer); 
o potestas in legibus ferendis (bevoegdheid om wette te maak). 

Die kerk en derhalwe die dienste wat daarin werksaam is, het 'n groot verant
woordelikheid om die koninkryk te ontsluit of te sluit in die Naam van Christus wat die 
eintlike sleutelmag het. Die Here het slegs die bevoegdheid om die sleutelmag te 
gebruik aan die kerk opgedra. Hier is dus sprake van bevoegdheid (potestas), maar nie 
van auctoritas (eie gesag) nie. 

Die feit dat Paulus die besondere dienste voorstel as ligamente in 'n liggaam, gee 'n 
baie goeie aanduiding van die posisie van die besondere dienste ten opsigte van die 
gemeente. Die mense in besondere dienste is nie bo die gemeente in een of ander 

21 Hierdie bediening van die gesag word ook uitgeoefen deur die ampsdraers in oorleg met mekaar en 
ender wedersydse toesig van mekaar (Hand 20:28; 1 Tim 4:14). 
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magsposisie nie. Die mense in besondere dienste is oak nie fangs die gemeente in een 
of ander raadgewende hoedanigheid van buite af nie. Die mense in besondere dienste 
is oak nie onder die gemeente asof hulle hulle opdragte van die gemeente ontvang nie. 
Die mense in besondere dienste is oak nie teenoor die gemeente in 'n 
konfrontasieposisie nie. Die mense in besondere dienste is soos ligamente in die 
gemeente, dee/ van die gemeente. Soos ligamente het hulle 'n spesifieke funksie binne 
die gemeente. Hierdie funksie voer hulle uit binne die gemeente as deel van die 
gemeente met die oog daarop dat die Hoof van die liggaam se Kup1oc;-skap erken word 
en gestalte kry (Ef 4:7'.-16; 1 Kor 12:28 ev). 

Daar is dan ook geen aanduiding van hierargie of statusverskille in die kerk as liggaam 
van Christus nie, of dat mans (insluitend diegene in die besondere dienste) van 'n hoer 
orde as ander lede (soos vroue) is nie (vgl Gal 3:28; 1 Kor 12:13; Ef 4). 

Dit is dan ook net in soverre as wat daar getrou volgens Christus se opdragte gedien 
word, dat die bediening van hierdie geroepenes gesag het. In hierdie verband is die 
uitdrukkings 016Kovoc; Xp1crrou (1 Tim 4:6) en oou>.ov Kup1ou (2 Tim 2:24) in die 
Pastorale Briewe opvallend (Venter 1988:106). Mense wat deur Christus gegee is om 
in die besondere dienste te dien, moet soos dienaars en slawe wees: hulle mag 
geensins op grand van vermeende eie gesag optree nie; hulle mag net die gesag van 
hulle Kup1oc; bedien. 

Hierdie siening word verder versterk deur die feit dat gesag in die Pastorale Briewe 
telkens met die Woord verbind word, byvoorbeeld met verkondiging (2 Tim 4:2), met 
"boodskap" (1 Tim 1 :18), met "hierdie dinge voorhou" (1 Tim 4:6) en met "volhard in die 
leer" (1 Tim 4:16) (Venter 1988:106). Dit val op dat Petrus en Jakobus hulle in die 
belangrike besluit wat volgens Handelinge 15 geneem moes word, beroep op wat 
geopenbaar is (Van der Walt 1976:65). Die gesag van Christus word dus bedien daar 
waar sy Woord bedien word. Hulle wat geroep is om sy getuies te wees, kan alleen 
gesagvol getuig as hulle hulle aan sy Woord hou. Om hulle aan die Woord van Christus 
te hou, is dit nodig dat hulle wat gestuur is, deur die Gees gelei word. Die Gees is 
immers gestuur om die kerk in die waarheid te lei (vgl Joh 16:13). 

Hierdie feit begrond ook die gelykheid van die besondere dienste. Alie besondere 
dienste is gelyk, want hulle almal bedien Christus se gesag. Daar is wel 'n onderskeid 
in die gerigtheid van die onderskeie dienste. By die regeerouderling is die diens gerig 
op die bediening van Christus se koningskap, by die diaken op die bediening van sy 
priesterskap, en by die leerouderling op die bediening van sy profeetskap. 

Alhoewel Paulus leer dat persone in besondere dienste geeer moet word, noem hy 
homself steeds 'n dienaar (oou>.oc;) van Christus (vgl Rom 1:1; Gal 1:10; Fil 1:1 en Tit 
1 :1) (Kleynhans 1988:173). Die feit dat Jesus Christus die Opperherder (1 Pet 1 :5) en 
die Hoof van die kerk is, laat geen ruimte vir enige hierargie van mense in die kerk nie. 
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1 Korintiers 12 maak dit ook duidelik dat die arbeiders in die koninkryk van God, as 
dienaars van die Here, mekaar se gelykes is.22 

1.1.5 Die besondere dienste en xapia~aTa23 

Xapicrµma (genadegawes) in sy meer tegniese betekenis verwys na bepaalde 
vermoens en funksies wat die Heilige Gees uit genade aan gelowiges gee. Genade
gawes word gegee vir die kerk en moet beoefen word in die kerk, wat 'n volkome nuwe 
skepping van die Gees (2 Kor 5:17) is en wat as een hegte gemeenskap van gelowiges 
funksioneer (1 Kor 12). Hierdie genadegawes moet beoefen word vanuit 'n 
liefdesmotief, 'n diensmotief, 'n opboumotief, 'n nuttigheidsmotief en 'n motief van orde 
en beheersdheid (1 Kor 12-14). 

Die kerk en sy lidmate as liggaam van Christus ontvang genadegawes, nie volgens 
geslag, status of ouderdom nie, maar as begenadigdes. Aan elkeen word volgens die 
soewereine wil van God (Ef 4:8) bepaalde gawes gegee sodat, byvoorbeeld, seuns en 
dogters, diensknegte en diensmaagde sal profeteer (vgl Joel 2:28-32; Hand 2:17-18; 
21:9). 

Genadegawes is 'n aanduiding van 'n taak en roeping wat God ople. Hy verleen die 
genadegawe as toerusting en vermoe tot een of ander taak of diens met die opbou van 
die kerk in gedagte. So volg 'n bepaalde diens of funksie vanself op 'n genadegawe. 

Dit is dus verkeerd om 'n teenstelling te sien tussen genadegawe (xapicrµa) en diens 
(oiaKovia).24 Daar is in die Nuwe Testament geen spoor van 'n teenstelling tussen 
genadegawe en diens nie. Die kontoere van die besondere dienste is reeds sigbaar by 
die gawes wat in die Nuwe Testament genoem word. Die genadegawes roep om die 
besondere diens en die besondere dienste is eintlik gawes wat openlik deur die 
gemeente erken word. "Het charisma tendeert naar het ampt en het amp kan het 
charisma niet missen" (Ridderbos 1966:156). 

Nie alle gawes lei egter tot 'n besondere diens in die kerk nie. Genadegawe en beson
dere diens val dus nie noodwendig saam nie. Baie gelowiges dien (spontaan, ad hoc) 
met hulle genadegawes soos en wanneer die geleentheid horn voordoen. Ander 
genadegawes word egter gegee aan mense wat geroep word om in 'n besondere diens 
daarmee te woeker. 

Dit is ook nie so dat gawes, wat vir 'n bepaalde besondere diens benodig word, 
outomaties toegang gee tot daardie besondere diens nie. Daarvoor is meer vereistes 
nodig (1Tim3:1-12; Tit 1:6-9; vgl 1.1.3 hier bo). 

22 Die dienswerk meet dus altyd in die gesindheid van 'n dienaar gedoen word en die gestalte van 
dienswerk he (Matt 20:25-28; Hand 20:24; Rom 1 :1; 1 Kor 3:5; 2 Kor 4:1-2, 5; 10:8; 11 :23; Kol 1 :25; 
1 Tim 4:6; 2 Tim 2:24; 1 Pet 5:2-3). 

23 Grootliks geformuleer op grand van Du Plooy (2005:555-567). 
24 Floor (1988:75) wys op die standpunt van navorsers dat daar in die begin van die kerkgeskiedenis 'n 

louter charismatiese fase was. Hierna was daar volgens hulle 'n fase van agteruitgang toe daar na 
die meer institusionele fase beweeg is en die ampte na vore gekom het. Floor toon aan dat dit op 
grand van Nuwe-Testamentiese gegewens duidelik is dat hierdie standpunt onhoudbaar is. 

28 



Hoofstuk 1: Kerkregtelike en kerkhistoriese perspektlewe 

1.1.6 Gevolgtrekking 
Bostaande siening word deurentyd in berekening gebring by die verdere bestudering 
van geslagtelikheid in die besondere dienste. Die volgende gevolgtrekkings mag veral 
tersaaklik wees: 

1.1.6.1 By die besondere dienste gaan dit om nederige dienswerk en nie om 
heerskappyvoering in die kerk nie (vgl 1.1.1.1, 1.1.1.2 en 1.1.4 ). 

1.1.6.2 Die besondere dienste vind sy oorsprong nie by die mens nie, maar by God. 
Die aard en funksionering daarvan word dus deur God bepaal (vgl 1.1.2). 

1.1.6.3 In en deur Christus is die Ou-Testamentiese besondere dienste ten voile 
vervul. Christus gee nuwe besondere dienste (wat te doen het met lering, 
regering en barmhartigheid/versorging) wat tegelyk kontinue en diskontinue 
lyne met die Ou-Testamentiese dienste van profete, priesters en konings het 
(vgl 1.1.2). 

1.1.6.4 Die besondere diens, in onderskeid van die dienswerk van alle gelowiges, 
omvat 'n spesifieke opdrag, 'n spesifieke en blywende pligstaat, 'n persoon 
wat aan spesiale vereistes voldoen, 'n roeping deur die Here, openlike 
diensaanvaarding, en die gemeente se gehoorsame onderwerping aan die 
goeie leiding wat gegee word (vgl 1.1.3.1 en 1.1.3.2). 

1.1.6.5 Alie dienswerk in die kerk se hoofdoe/ is dat Christus se KUp10<;-skap erken en 
gehoorsaam word. Dienswerk wat daarop gerig is om 'n instansie of 'n 
persoon se gesag te bevestig of te versterk, is nie ware dienswerk nie. Die 
besondere dienste het ook die volgende ten doel: toerusting, bevordering van 
die eenheid in die gemeente, koordinering van die gawes van lidmate, 
voorsiening en versorging (vgl 1.1.3.3.1 ). 

1.1.6.6 Die ouderlinge moet herderlik waak, sorg en toesien dat die gemeente deur 
die Bybel gevoed en gelei word (vgl 1.1.3.3.2.1 ). 

1.1.6.7 Die diens van die Bedienaar van die Woord fokus veral daarop om in Woord 
en leer te arbei (vgl 1.1.3.3.2.2). 

1.1.6.8 Die diakens se diens is om sorg te dra vir die onderlinge hulpverlening en 
gemeenskap in die gemeente deur dit te inisieer, te koordineer, te bestuur en 
mense daarvoor toe te rus (vgl 1.1.3.3.2.3.2). 

1.1.6.9 Christus is die enigste Hoof van die kerk. Mense het daarom in hulleself geen 
gesag nie. Mense in besondere dienste bedien bloot die gesag van Christus. 
Hulle tree dus op met bedienende gesag en is hieroor verantwoording 
verskuldig aan die Koning van die kerk (vgl 1.1.4 ). 

1.1.6.10 Deur die gesagsposisie van Christus word alle handelinge begrens en alle 
verhoudings in die kerk bepaal. Dit geld ook vir die handelinge van manlike en 
vroulike lidmate en verhoudings in die huwelik (vgl 1.1.4 ). 

1.1.6.11 Die Here het slegs die bevoegdheid om die sleutelmag te gebruik, aan die 
kerk opgedra. Dit gaan dus by die besondere dienste oor bevoegdheid 
(potestas) maar nie oor auctoritas ( eie gesag) nie (vgl 1.1.4 ). 
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1.1.6.12 Die lidmate van die kerk as liggaam van Christus ontvang genadegawes, nie 
volgens geslag, status of ouderdom nie, maar as begenadigdes (vgl 1.1.5). 

1.1.6.13 Nie alle gawes lei egter tot 'n besondere diens in die kerk nie. Genadegawe en 
besondere diens val dus nie noodwendig saam nie (vgl 1.1.5). 

1.2 Beknopte kerkhistoriese oorsig oor die posisie van die vrou in die 
besondere dienste25 

1.2.1 lnleiding 
Daar is in hierdie oorsig hoofsaaklik gebruik gemaak van inligting uit studierapporte van 
die GKSA (vgl Bylae-1988), die Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 
(Eindrapport Deputaten voor de vragen rand vrouw en ambt) en die Christian Reformed 
Churches of Australia (Report 9 to Synod 1997, Study Committee Women in the Office 
of Deacon). Hiermee word ook erkenning gegee aan die bronne wat in hierdie onder
skeie rapporte gebruik is. 

1.2.2 Van die eerste eeue na Christus tot die Middeleeue 
Vooraf moet gestel word dat in die eerste eeue van die kerkgeskiedenis nie 'n 
eenduidige praktyk met betrekking tot die posisie van die vrou te vind is nie. Hierdie 
diversiteit moet deels gesien word teen die agtergrond van die verskillende ketterse 
strominge waarmee die kerk te doen gehad het. Andersyds het dit te doen met die 
ontwikkelings binne die kerk self. So is daar byvoorbeeld sprake van aansienlike 
verskille tussen die kerke in die Ooste en die in die Weste. 

Wat wel duidelik is, is dat daar reeds vroeg in die kerkgeskiedenis getuienis is van 
diakonesse wat in kerke gedien het. Die eerste verwysing na diakonesse word gevind 
in die brief van Plinius aan Trajanus teen die einde van die eerste eeu nC. Hy verwys 
na twee slavinne (anci//ae) wat volgens horn deur die kerke diakonesse (ministrae) 
genoem is. Dit kan aanvaar word dat die ministra 'n Latynse vertaling is van 516Kovoc;. 
Hierdie diakonesse se diens was veral toegespits op hulp aan vroue, soos byvoorbeeld 
by die (volwasse) doop en pastorale besoeke aan enkelvroue. 

Reeds in Ignatius se tyd was daar blykbaar 'n erkende diens van weduwees. Daar is 
egter geen getuienis dat hulle in 'n amptelike diens gestel of bevestig is nie, alhoewel 
hulle diens deur die kerke erken is. Die diens was diakonaal van aard en in die 
algemeen gefokus op hulp aan vroue. 

Daar is oak getuienis dat vroue gehelp het met katkisasie en dat hulle selfs die 
evangelie gebring het aan vroue op plekke waar dit vir manne ontoeganklik was. In 
kerklike literatuur word selfs melding gemaak van vroulike hulpouderlinge (presbitides, 
presbiterae, presbiterissae). Blykbaar was dit vroue wat die ouderlinge (en diakens) 

25 Callie Coetzee het 'n besondere bydrae gelewer tot die daarstel van 1.2 van hierdie hoofstuk, die 
kerkhistoriese oorsig. 
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bygestaan het met sekere aspekte in die uitvoering van hulle ampswerk, soos met 
vermaning, siekebesoek en in die bediening van vroue. 

Die Al~ksandrynse Vaders, Klemens en Origines, het baie oor vroue geskryf, maar min 
oar die posisie van vroue in die openbare lewe en die amptelike diens in die kerk. 
Nietemin was Klemens oortuig dat Paulus se gebruik van die woord yuvri in 1 Korintiers 
9:5 nie verwys na die vroue van die apostels nie, maar na vroue wat die apostels 
vergesel het en behulpsaam was met hulle dienswerk. Verder verklaar Origines in sy 
kommentaar op Romeine 16:1 dat vroue wel in die dienswerk van die kerk gestel is. 

Tertullianus (einde 2de eeu) maak blykbaar geen melding van enige diacona of 
ministra nie, maar was wel oortuig dat die weduwees wat in 1 Timoteus genoem word, 
tot 'n spesiale groep in die gemeente behoort het en dat hulle 'n aktiewe rol gespeel 
het. 

In 'n Siriese kerkorde uit die eerste helfte van die derde eeu - die Didascalia 
Apostolorum - is daar 'n duidelike verwysing na diakonesse wat onder meer die opdrag 
gehad het om siekes te besoek. Hulle het blykbaar aanvullende dienswerk saam met 
die diakens gedoen - werk wat in besonder op vroue toegespits was. 

Schwertley (1988) gee 'n uitvoerige oorsig uit vroeg-Christelike geskrifte oar die posisie 
van vroue wat in die vroee kerk diakonale dienswerk gedoen het. Die periode 
waartydens hierdie tipe dienswerk voorgekom het, strek vanaf die Didache (ongeveer 
100 nC) tot by die Konsilie van Chalcedon (451 nC). Hy toon aan dat daar in die 
geskrifte nerens sprake is van vroue wat in dieselfde amptelike diakonale diens as 
mans gedien het nie. Daar is wel duidelik sprake van vroue wat dienswerk op diakonale 
terrein verrig het sander om soos die opsieners, ouderlinge of diakens, amptelik 
daartoe bevestig te wees. Hulle kan as "diakonesse" beskou word. Hulle posisie en 
werksaamhede was ingerig volgens die vereistes van 1 Timoteus 5:9 ev en het dus 
opmerklik verskil van die van diakens. Anders as die diakens moes 'n diakones oak ten 
minste sestig jaar oud wees. Die Konsilie van Chalcedon het die ouderdomsperk 
verlaag na veertig jaar. · Vroeer het die Konsilie van Nicea (325 nC) verklaar dat 
diakonesse nie bevestig word met handoplegging nie en dus tot die lekestand behoort. 

In die vroee kerk het veral weduwees gedien (vgl 1 Tim 5), maar oak jong vroue en 
selfs maagde is deur die gemeente erken deur bepaalde take in die gemeente aan 
hulle op te dra. Die feit dat die diakendiens en oak die dienswerk van diakonesse 
geleidelik uit die gesigsveld verdwyn het, hang waarskynlik saam met die 
marginalisering van die diakendiens onder druk van die monargiese episkopaat. Onder 
invloed van die episkopaat, die denkrigting van die askese en 'n gepaardgaande 
wereldontvlugting het vroulike dienswerk uiteindelik uit die gewone lewe verdwyn. 
Vroue het hulle uit die samelewing onttrek en dienswerk het sodoende gekulmineer in 
die ideaal van die rein maagdelike staat agter die veilige mure van die klooster. 
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1.2.3 Die tyd van die Reformasie 
Die huidige amptelike en kerklike strukture van kerkgemeenskappe binne die 
reformatoriese tradisie het veral ontwikkel in die tyd van die Reformasie, terwyl die 
Reformatore hulle nie spesifiek aangesluit het by die vroee Christelike kerk nie, 
hoofsaaklik omdat die presiese praktyk uit die ~erste eeue nie baie duidelik is nie. 
Luther het horn verset teen Rome se beroep op die hierargies gestruktureerde mag en 
outoriteit van die besondere diens. Hierteenoor het Luther stark nadruk gele op die 
priesterskap van alle gelowiges. Wat die besondere dienste betref, ken Luther naas die 
predikdiens alleen nog die diens van diaken. In aanslt:Jiting by die Nuwe Testament 
wou Luther die diakendiens anders orden as by Rome (waar die diaken niks meer was 
as 'n liturgiese assistant van die priester nie), met die nadruk op daadwerlike 
hulpverlening aan die armes en behoeftiges. Daar het egter in die praktyk nie veel 
tereg gekom van die diakonaat in die gemeente nie, omdat die versorging van die 
armes spoedig weer aan die owerheid oorgelaat is. 

Dit was veral Calvyn wat die leer oor die ampte breedvoerig uitgewerk het op grand 
van die Skrif. Sy ampsleer het 'n blywende invloed gehad op kerke in die Calvinisties
reformatoriese tradisie. 

Wat vroue betref, was Calvyn oortuig dat hulle nie in 'n leer- of regeeramp mag dien nie 
(vgl veral sy kommentaar op 1 Kor 14:33-36). Ten opsigte van die diakenamp het hy 'n 
besondere standpunt gehad en onderskei hy tussen twee soorte diakens (vgl sy 
kommentaar op Rom 12:8; ook Inst IV:3,9). Volgens Calvyn is daar aan die een kant 
die diakens wat die gawes ontvang en uitdeel. Volgens sy Ordonnances Ecclesiastique 
word hulle procureurs genoem. Aan die ander kant is daar die diakens wat 
barmhartigheid bewys aan armes en siekes, genoem die hospita/iers. 

Sowel in sy kommentaar op Romaine 12:8 as in sy lnstitusie (IV:3,9) meen Calvyn dat 
vroue saam met die tweede tipe diakens mag werk om armes en siekes te versorg en 
te help. Vir hierdie standpunt beroep hy horn ook op 1 Timoteus 5:9-10, waarin verwys 
word na weduwees. Calvyn was oortuig dat dit die enigste besondere diens is wat 
vroue (saam met diakens) kan verrig. Hierdie siening vind aansluiting by Calvyn se 
beskouing dat diakens nie deel van die kerkraad (konsistorie) is nie, en dat die 
swaartepunt van die diakens se diens op die terrein van barmhartigheidsdiens le. 

1.2.4 Die ontwikkeling na die Reformasie 
Anders as by Geneve (Calvyn) was die diakens in die Franse en Waalse kerke deel 
van die kerkraad (of konsistorie). Verder was daar naas die gewone diakens ook 
diakonesse wat nie deel van die kerkraad was nie. Hulle was 'n nie-amptelike groep 
vroue wat armes, siekes en bejaardes versorg het. 

Wat die amp van diaken in die Nederlandse kerke betref, is veral die invloed van die 
Forma ac Ratio van a Lasco duidelik. Volgens a Lasco was die diakens as afsonderlike 
diens nie deel van die kerkraad nie, en was hulle diens toegespits op die versorging 
van die armes en siekes. 
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Die NGB Artikel 30 sluit die diakens in by die kerkraad, waarskynlik as gevolg van die 
invloed van die Franse en Waalse Kerkorde. Daarteenoor reel die Dordtse Kerkorde, in 
ooreenstemming met die opvatting van Calvyn en die Nederlandse kerke, dat die 
diakens nie deel uitmaak van die kerkraad nie. 

Enkele kerke aan die Ryn, in Emden, Middelburg, Utrecht en Amsterdam het mede as 
gevolg van Franse invloed in die jare 1550-1560 begin om die praktyd van diakonesse 
in te voer. In Amsterdam is 12 diakonesse benoem om 'n ouetehuis en 'n weeshuis te 
behartig. Hulle moes dan aan die diakens en kerkraad rapporteer aangesien hulle nie, 
soos by die Franse kerke, deel van die kerkraad was nie. Hierdie diakonesse was 
hoofsaaklik ouer vroue van goeie getuienis. 

Wat kerklike vergaderings betref, is die Artikels van Wesel (1568) sterk bei'nvloed deur 
die Franse en Waalse standpunte, asook deur Calvyn (via Datheen, die voorsitter by 
Wesel). Hulle het daar byvoorbeeld Calvyn se onderskeiding van twee soorte diakens 
eerbiedig en oak voorsiening gemaak vir vrouediakens: "Op die plekke waar dit gelee 
sal wees, oordeel ans dat oak vroue met goeie getuienis, 'n eerbare lewenswandel en 
van gevorderde leeftyd, volgens die voorbeeld van die apostels, tot hierdie amp 
aangeneem kan word." 

Die Sinode van Emden (1571) het daadwerklike aandag aan 'n kerkorde gegee, en ten 
opsigte van die kerkraad geoordeel dat dit deur predikante, ouderlinge en diakens 
saamgestel moet word. Diakens kon oak na meerdere vergaderings afgevaardig word. 
Hierdie reeling het verwarring veroorsaak en in 157 4 is te Dordrecht begin om weer die 
diakendiens van die kerkraqd te skei sodat daar veral vanaf 1578 feitlik deurgaans van 
"die kerkraad en die diakens" gepraat is. 

Dit is moontlik hierdie verloop van sake wat meegebring het dat die diens van 
vrouediakens in Wesel in die slag gebly het. Die kerk in Wesel vra gevolglik tydens die 
Sinode van Middelburg 1581 of dit nie goed sal wees as die amp van diakonesse weer 
ingestel kan word nie. Die antwoord van die Sinode is veelseggend: "Nee, omdat daar 
verskillende ongemaklike situasies (inconvenienten) daaruit sou voortvloei; maar in tye 
van pestilensies of ander siektes - wanneer bepaalde dienste by siek vroue te verrig is, 
dienste wat vir diakens onbetaamlik is - dan mag die diakens diegene v.ersorg deur 
gebruik te maak van hulle vroue of ander bekwame vroue". 

Met bogenoemde antwoord word die gebruik van "amptelike" diakonesse dus hiermee 
afgesny, en in die verdere kerklike vergaderings tot 1618/19 by Dordt het die sinodes 
hulle nie weer oar hierdie saak uitgespreek nie. 

1.2.5 Stand van sake by kerkgemeenskappe met wie die GKSA eenheidsbande 
onderhou 

Die GKSA het bande van kerklike eenheid met die -volgende kerkgemeenskappe: 
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland; Nederlands Gereformeerde Kerken; 
Gereformeerde Kerken Ne(jerland (Vrijgemaakt); Gereformeerde Kerk Botswana; 
Eglise Reformee Confessante au Congo; Christian Reformed Church in North America; 
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Orthodox Presbyterian Church; Free Church of Scotland; Free Church of Scotland 
(Continuing); Christian Reformed Churches of Australia; Reformed Churches of New 
Zealand; The Reformed Church in Japan; The Presbyterian Church in Korea. 

Wat die posisie van die vrou in die besondere dienste betref, is die volgende van 
belang wat hierdie kerkgemeenskappe betref: 

Die Christian Reformed Church in North America en die Nederlands Gereformeerde 
Kerken het besluite geneem wat daarop neerkom dat die vrou in al die besondere 
dienste toegelaat word. In die geval van die Nederlands Gereformeerde Kerken word 
die implementering van die besluit aan die vryheid van die onderskeie klassisse 
oorgelaat. 

Die GKSA het in 2003 besluit dat die vrou in die amp van diaken mag dien. Na 
beswaarskrifte wat geslaag het op Sinode 2006, word die saak van die vrou in die 
diakenamp op die oomblik weer bestudeer met die oog op 'n rapport aan Sinode 2009. 

Die Christian Reformed Churches of Australia het besluit dat die vrou tot die 
diakenamp toegelaat word. 

Die Presbyterian Church in Korea gebruik vroue as diakonesse op die wyse waarop 
Calvyn dit gereel het. 

By al die ander kerkgemeenskappe wat hier bo genoem is, word vroue nie in enige van 
die besondere dienste toegelaat nie. 

1.2.6 Bevindings 
Uit die kerkhistoriese oorsig kan die volgende bevindings gemaak word: 
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• Uit die eerste eeue van die kerkgeskiedenis kan geen finale gevolgtrekking oor 
die situasie van die vrou in die besondere dienste gemaak word nie. Wat wel 
duidelik is, is dat vroue soms en in sommige kerke wel in 'n diakonale diens 
gestaan het. 

• Vroue wat in die eerste eeue as diakonesse gedien het, is nie bevestig met 
handoplegging nie en het dus ook nie deel gevorm van die kerkraad nie. Hulle is 
wel in die plaaslike kerk erken vir hulle besondere dienswerk. 

• Wat die Reformasie betref, was daar eenstemmigheid dat vroue nie tot die leer
en regeeramp toegelaat word nie. 

• Calvyn onderskei twee soorte diakens en laat vroue toe by die tweede soort, die 
sogenaamde hospitaliers wie se dienswerk toegespits was op armversorging en 
sorg aan siekes en bejaardes. Hierdie diakonesse is nie formeel bevestig nie en 
die diakens (ook die eerste soort, die sogenaamde Procureurs) het nie deel 
gevorm van die kerkraad nie. 
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• Wat die tyd na die Reformasie betref, was daar 'n periode waarin vroue in 
sommige kerke as diakonesse gedien het. Teen die tyd van die Dordtse Sinode 
1618/19 het hierdie gebruik egter verval, totdat afsonderlike kerkgemeenskappe 
in die twintigste eeu die hele saak weer begin bestudeer het. 

• By kerkgemeenskappe met wie die GKSA eenheidsbande onderhou, is daar, 
met uitsondering van twee kerkgemeenskappe, eenstemmigheid dat vroue nie in 
die leer- en regeerdiens (predikant en ouderling) toegelaat word nie. By drie van 
hierdie kerkgemeenskappe dien vroue as diakens, en by enkele ander as 
diakonesse. 
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Hoofstuk 2 
SKRIFBESKOULIKE VERTREKPUNTE 

Die Bybel is die ewige en altyd geldende Woord van God wat Hy deur die inspirasie 
van die Heilige Gees tydgerig vir en deur manse laat boekstaaf het. 

Hierdie voorveronderstelling bevat die volgende hoofmomente wat vir hierdie studie 
tersaaklik is en hier ender agtereenvolgens bespreek word: 

• Die Bybel is die Woord van God 

• Die Bybel is ewig en altyd geldend 

• Die Bybel is deur die Heilige Gees ge'inspireer 

• Die Bybel is tydgerig, maar nie tydgebonde nie 

2.1 Die Bybel is die Woord van God 
Die belydenis dat die Bybel die Woord van God is, hou in dat God die Subjek is van dit 
wat geskryf staan. Hy is dus nie bloat die Objek nie. Aangesien Hy Homself egter in die 
Bybel openbaar, is Hy inderdaad 66k die Objek van die Bybel. God het Homself en sy 
wil aan manse geopenbaar; Hy het ook sy openbaring, volgens sy wil, op skrif laat stel. 
In hierdie proses het Hy van mense en menslike aktiwiteit gebruik gemaak. God se 
openbaring in die Bybel vind dus plaas in die taal en konteks van die betrokke mense. 
In hierdie sin is die Bybel God se Woo rd in mensewoorde (vgl bv Luk 1: 1-4;26 Op 1: 1-
327). Die Bybel is dus wesenlik goddelik en menslik. 

26 Luk 1 :1-4: "Hooggeagte Teofilus! Daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die 
dinge wat onder ons gebeur het. 2Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die 
manse wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was. 3Daarom het ek dit ook 
goedgedink om self alles stap vir stap van voor af te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte 
volgorde vir u neer te skryf. 4So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal 
betroubaar is." 

27 Op 1: 1-3: "Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat 
binnekort moet gebeur, vir Hom 'gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy angel 
gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. 2 Johannes is die ~etuie van wat God gese en 
wat Jesus Christus bevestig het; hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseend is die een wat die 
woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin 
geskrywe staan, want die eindtyd is naby." 
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Die feit dat God die Outeur van die Bybel is, hou ender andere in dat die verskillende 
Bybelboeke nie in isolasie van mekaar verklaar moet word nie, maar in onderlinge 
openbaringshistoriese samehang. 

Die stalling dat die Bybel die Woord van God is, betaken nie dat die Woord van God 
volledig deur die Bybel omvat word n_ie.28 Die Bybel bevat egter volkome die wil van 
God vir ans verlossing en lewe, en - soos wat ans dit in Artikel 2 van die NGB bely -
alles wat die mens vir sy verlossing moet glo, word voldoende in die Bybel geleer. 
Benewens God se openbaring in die Bybel, openbaar Hy Hom oak in die skepping. Die 
mens het egter die Bybel as "bril" nodig om die boek van die skepping te kan lees (vgl 
Art 2 NGB). ' 

In Artikel 2 NGB bely ans dat God Hom op twee maniere openbaar: in die skepping en 
in sy Woord. Die Woord maak nag duideliker bekend wat God reeds in die skepping 
openbaar. 

Die Bybel is die Woord van God en wel op so 'n wyse dat al die historiese en menslike 
aspekte daarvan ten voile te verreken is. 

2.2 Die Bybel is ewig en altyd geldend 
2.2.1 God se gesagvolle openbaring vir alle tye 
Die belydenis dat die Bybel ewig en altyd geldend is, betaken in die eerste plek dat 
erken word dat God met die Bybel bedoel het om sy openbaring te bring aan mense 
van alle tye, plekke en omstandighede; oak dat erken word dat die Bybel gesag het en 
die openbaring van God se wil is. Hierdie belydenis hou verder in dat jy die Bybel ag as 
die maatstaf vir jou standpunt oar God, jou verhouding met Hom, jou eie leefstyl en jou 
verhouding met ander mense en met die skepping. 

2.2.2 Selfgetuienis 
Oat die Bybel ewig en altyd geldend is, kan nie bewys word deur middel van eksterne 
getuienis nie. Dit is die inhoud van die Skrif self wat die leser van sy gesag oortuig. 
Hierdie "selfgeloofwaardigheid" word duidelik wanneer die Heilige Gees die Woord van 
God aan mense bring deur hierdie geskrifte. Die Heilige Gees maak die gelowige 
bewus van die gesag van hierdie geskrifte. Dit is dus nie asof die Heilige Gees op sy 
eie, buite die Skrif om werk nie. Die getuienis van die Heilige Gees is ten nouste 

28 Oink byvoorbeeld aan die uitspraak in Johannes 20:30 dat Jesus "nog baie ander wondertekens, wat 
nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen het". 
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verbind tot en verweef met die inhoud van die Skrif (Joh 14:26;29 Joh 16:12-15;30 1 Kor 
2:10-14;31 2 Kor 3:14-1832

). 

2.2.3 Skopus van openbaring 
Die belydenis dat die Bybel ewig en altyd geldend is, hou nie in dat die Bybel op elke 
probleem waarvoor ons te staan kom, 'n simplistiese een-tot-een-antwoord gee nie. 
Ten diepste bied God in die Bybel 'n drieerlei openbaring: 

• sy openbaring oor Homself (wie Hy is en wat Hy doen: God, Here, Skepper 
van alle dinge, Onderhouer en Regeerder); 

• die wyse waarop Hy verlossing bewerk (dat Hy in Christus die sonde oorwin 
en sodoende die verhouding tussen Hom en sy beelddraer herstel tot die van 
Vader en kind); en 

• die wyse waarop Hy as Here en God gedien en geeer word (hoe die verloste 
in alles wat hy/sy doen, se en dink, moet wys dat hy/sy leef vanuit 'n 
herstelde verhouding met God). 

2.2.4 Skopus en samelewingskonvensies 
Tesame met die feit dat die Bybel die ewige en altyd geldende Woord van God is, moet 
ook rekening gehou word met die tydgerigte aard daarvan (vgl 2.4 hier onder). Juis 
omdat die Bybel die ewige en altyd geldende Woord van God is, is dit ook -
kronologies beskou in die eerste plek - gefokus (hoewel nie ge-"skopus" nie) op die 
lewensomstandighede waarbinne die eerste lesers hulle bevind het, asook op die 
problematiek en historiese kwessies waarmee .hulle geworstel het. In sy gesagvolle 

29 Joh 14:26: "26en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle 
alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gese het." 

30 Joh 16:12-15: "12Ek het nog baie dinge om vir julle te se, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. 
13Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal se, 
sal nie van Homself kom nie: Hy sal net se wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle 
verkondig. 14Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig. 15Alles 
wat aan die Vader behoort, behoort ook aan My; daarom dat Ek gese het: Wat Hy van My ontvang, 
sal Hy aan julle verkondig." 

31 1 Kor 2:10-14: "10Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek 
alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. 11Watter mens ken die verborge dinge van 'n 
mens behalwe die gees van die mens wat in horn is? So ook ken niemand die verborge dinge van 
God nie, behalwe die Gees van God. 12Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wereld 
nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. 13Dit 
verkondig ons ook, nie met ~eleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met 
woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. 14Die 
mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir horn is 
dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word." 

32 2 Kor 3:14-18: "14Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier 
toegemaak as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word deur Christus weggeneem vir 
iemand wat in Hom glo. 15Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is 
daar 'n sluier oor hulle verstand. 16Van Moses se die Skrif egter: 'Elke keer as hy horn na die Here 
wend, word die sluier weageneem.' 17'Die Here' beteken hier 'die Gees', en waar die Gees van die 
Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieel die heerlikheid van die Here, want die sluier is van 
ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk le word. 
Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is." 
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Woord het God, deur menslike skrywers, aan die eerste lesers bekendgemaak hoe 
hulle as dankbare verlostes hulle lewe te midde van die destydse omstandighede moes 
inrig en watter geloofsperspektief hulle op die problematiek van hulle tyd moes he. Ook 
het Hy aan hulle bekendgemaak watter tipe optrede en gesindheid vir Hom verwerplik 
is, en watter tipe optrede in ooreenstemming met sy wil is. Hierdie aanname geld ook 
vir samelewingskonvensies. In sy Woord laat God blyk watter samelewingskonvensies 
Hy goedkeur en watter Hy verwerp. Dit doen Hy direk (bv die afkeur van menseoffers 
en homoseksualisme) of indirek (bv die afkeur van onbillike praktyke binne die 
slawerny van destyds), dadelik (bv menseoffers) of met verloop van tyd (bv die 
poligame huwelike), en soms deur 'n duidelike korrektief op sulke samelewings
konvensies te stel (bv die huwelik). Hierdie openbaring van God oor watter optrede en 
perspektiewe volgens sy wil is, bly altyd geld ongeag samelewingskonvensies. 

Die Bybel is nie in die eerste plek bedoel om (samelewing-)strukture te herskep of te 
herstruktureer nie, maar om mense se harte te verander. Deur die veranderde harte 
verander die Woord bepaalde samelewingstrukture en word spesifieke samele
wingskonvensies hervorm (bv slawerny). God roep dus mense met bekeerde harte om 
die samelewing te reformeer. Soms vind hierdie reformasie van die samelewing 
spoedig plaas; soms gebeur dit egter eers met die verloop van baie eeue. 

2.2.5 Hermeneutiese implikasies 
In die belydenis dat die Bybel ewig en altyd geldend !s, is dit nodig om 'n skerp 
onderskeid te maak tussen dit wat in die Bybel geskryf staan en die leser se eie 
verklaring daarvan. Dit wat in die Bybel geopenbaar word, staan vas, maar die leser se 
verklaring daarvan moet altyd weer aan die Bybel gemeet word. Die 
verantwoordelikheid rus dus op die leser om alles in sy/haar vermoe te doen om die eie 
verklaring te kontroleer. Hierdie kontrole hou onder andere die volgende vertrekpunte 
in: 

a Skrifgetroue navorsers gaan nie optree asof hulle dink hulle is die eerstes wat 
die Bybel onder leiding van die Heilige Gees bestudeer nie. Hulle gaan 
begaafde persona wat self die leiding van die Heilige Gees gesoek het, 
raadpleeg - nie om hulle boeke/standpunte met die Bybel gelyk te stel nie, 
maar om hulle eie verklaring daarmee te weeg; om met werklike openheid te 
gaan kyk of hulle nie deur insette van medegelowiges tot ander insigte gebring 
word nie. 

o Bybelnavorsers wat hulle interpretasies rig in die lig van die Skrif, gaan volhou 
met die bestudering van die Bybel en bepaal of ander dele van die Bybel nie 
lig werp op 'n onderdeel waarmee hulle worstel nie. Ook sal hulle voortdurend 
bid vir en wag op die leiding van die Heilige Gees. 

a Die Skrifgetroue Bybelnavorser sal ook voortdurend ems maak met Skrifbe
ginsels wat vir suiwer Skrifverklaring noodsaaklik is. 

Om dus in teorie en praktyk te bely dat die Bybel ewig en altyd geldend is, moet 
Skrifgetroue Bybelnavorsers en -verklaarders die volgende doen: -
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o Hulle moet hulle eie voorveronderstellings so duidelik en logies moontlik stel. 

o Hulle moet erken dat hulle in 'n bepaalde teologiese tradisie staan en dat hulle 
Bybeluitleg deur daardie tradisie be"invloed word . 
. 

o Hulle moet ems maak met die feit dat elke onderdeel van die Bybel in 'n 
bepaalde tyd geskryf en s6 ingeklee is dat dit eerstens gerig is op daardie 
tydsomstandighede. 

o Hulle moet deurentyd daarmee rekening hou dat hulle eie tyd met sy probleme 
daartoe meespeel dat hulle die Bybel op 'n eie manier lees. Hulle moet dus 
alles in die stryd werp om te voorkom dat hulle eie tydsomstandighede die bril 
word waardeur hulle die Bybel lees en verklaar. Tog is die Bybel oak bedoel 
vir die huidige tyd en omstandighede en daarom moet hulle profeties in staat 
wees om by wyse van hermeneuse die Skrif se lig oak op die huidige 
tydsomstandighede te laat skyn. 

Skrifgetroue Bybelverklaarders moet dus nie sander meer Bybelse gesag aan hulle 
verklaring en hermeneuse gee nie. Oar moeilike sake bly dit 'n biddende soeke na 'n 
korrekte verklaring, om oak ten opsigte van die onsekerhede wat nag bestaan, steeds 
meer duidelikheid te kry. Dit is egter nie 'n hopelose soektog nie. Alhoewel 
Bybelverklaarders weet dat hulle nie in hierdie bedeling God se openbaring in die Bybel 
volmaak sal begryp of volkome verstaan nie (oak oar leefstylsake),33 verander dit niks 
aan die eis dat hulle alles moet inspan om juis daardie insig te bereik nie (vgl Fil 3:12-
14).34 Hulle span hulle juis met soveel oorgawe in asof dit moontlik sou wees om tog 'n 
volkome en juiste insig in (ender andere) die leefstylvoorskrifte in die Bybel te kry. 

In dit alles gryp die gelowige vas aan Christus se belofte dat die Heilige Gees 
gelowiges in die voile waarheid lei (Joh 14:26;35 16:1336

). Juis daarom maak die 
gelowige eksegeet ems daarmee om alles in te span om 'n aanvaarbare, geldige 
verklaring en toepassing van elke Skrifdeel te gee, in die verwagting dat die Heilige 
Gees die kerk uiteindelik tot duidelikheid sal bring, soos die kerk reeds oar baie sake 
duidelikheid ontvang het. · 

33 Oor die verlossing en die wyse waarop God verlossing bewerk, is daar nie twyfel oor hoe gelowiges 
die Bybel moet verstaan nie. Hierdie twyfel bestaan egter dikwels ten opsigte van Skrifdele waarin 
God gedragsvoorskrifte gee, juis wanneer hierdie voorskrifte ingebed is in bepaalde fasette van die 
kultuur van die samelewing waarbinne die betrokke openbaring gegee is. 

34 Fil 3:12-14: "12Ek se nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit 
alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het. 13Broers, ek verbeel my nie 
dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na 
wat voor is. 14Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal 
waartoe God my geroep het in Christus Jesus." 

35 Joh 14:26: "26en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle 
alles leer en ~ulle herinner aan alles wat Ek vir julle gese het." 

36 Joh 16:13: "1 Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat 
Hy sal se, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net se wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan 
kom, aan julle verkondig." 
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2.3 Die Bybel is deur die Heilige Gees ge"inspireer 
Die Bybel is God se Woord en dit blyk dat God besluit het om dit wat Hy aan mense 
wou openbaar, deur mense te laat opteken in menslike woorde en geskrifte (vgl bv 
2 Tim 3:16-17;37 2 Pet 1:19-2138

) In hierdie proses het God die menslike skrywers se 
arbeid ge"inspireer. Die wyse waarop die inspirasie plaasgevind het, kan getipeer word 
as organiese inspirasie: God het die skrywers se arbeid s6 ge"inspireer dat dit wat hulle 
geskryf het, sy openbaring aan mense oordra. Hierdie inspirasie impliseer egter nie dat 
die skrywers se eie persoonlikhede, agtergrond en ander omstandighede uitgesluit is 
nie; hulle het elkeen geskryf binne die konteks van hulle eie historiese situasie. 

Organiese inspirasie hou in dat dit ongeldig is om te stel dat sekere dele van die Bybel 
menslik is en dat die Bybelleser dan die Goddelike dele uit die "menslike" dele moet 
selekteer. Die hele Bybel is terselfdertyd Goddelik en menslik. Meer noukeurig gefor
muleer: die Bybel is volkome God se Woord wat deur mense geboekstaaf is onder 
inspirasie van die Heilige Gees. 

Hierby moet oak rekening gehou word met die onderskeid tussen sy Woord in formele 
en in materiele sin. Nie alle woorde in die Bybel is God se eie woorde nie. Waar Satan 
byvoorbeeld aangehaal word, is dit in materiele sin nie God se woorde nie. Tog is elk_e 
woord wat in die Bybel geskryf is, formeel beskou Woord van God: dit is wat Hy aan die 
mensdom wil bekend maak (Hy maak immers oak bekend wat Satan en die goddelose 
mens se en dink en doen). 

2.4 Die Bybel het tydgerig ontstaan, maar is nie tydgebonde nie 
In noue samehang met die organiese inspirasie van die Bybel staan die feit dat die 
boeke van die Bybel tydgerig ontstaan het. Die menslike skrywers het die taal, idioom, 
literere genres en argumentasiestyl van hulle tyd gebruik om die ge"inspireerde Woord 
op skrif te stel. Daarby het God deur die menslike skrywers, juis vanwee die organiese 
aard van die inspirasie, sy Woord gerig op die situasie en lewensomstandighede van 
die eerste lasers. Die Bybel is dus geformuleer in die taal en idioom wat die eerste 
lasers kon verstaan, en het tot hulle gespreek binne hulle eie historiese situasie en 
lewensomstandighede. 

Genoemde vertrekpunt wil egter nie se dat die Bybel tydgebonde is nie. Die Bybel is 
nie beperk tot die historiese situasie en lewensomstandighede van die eerste lasers of 
daarbinne vasgevang nie. God se Woord reik deur die tyd en omstandighede van die 
eerste lasers verder en praat met die mense van alle tye. Net soos die tale waarin die 
Bybel geskryf is, vertaal kan word om latere lasers elkeen in hulle eie taal te bereik, so 

37 2 Tim 3:16-17: "16Die hele Skrif is deur God ge"inspireer en het groot waarde om in die waarheid te 
onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die 
man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk." 

38 2 Pet 1:19-21: "19En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie 
boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julie sal goed doen as julle in sy lig bly totdat 
die dag aanbreek en die morester opkom in julle harte. 20Dit veral moet julle weet: geen profesie in 
die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgele word nie, 21want geen profesie is ooit deur die wil van 
'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God 
kom, verkondig." 
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kan oak die tydgerigtheid van die Bybel "vertaal" word om latere lesers elkeen binne 
hulle eie tyd en omstandighede te bereik. Hierdie laasgenoemde "vertaal"-proses staan 
bekend as hermeneuse. Net soos gewone vertaling met groat omsigtigheid moet 
plaasvind sodat die Bybel in die ontvangertaal of doeltaal (so ver as moontlik) niks 
anders se as wat in die oorspronklike tale gese is nie, s6 moet oak die aktiwiteit van 
hermeneuse daarop gerig wees dat God se openbaring onveranderd kom tot die 
hedendaagse mense in hulle eie situasie en omstandighede. 
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Hoofstuk 3 
HERMENEUTIESE VERTREKPUNTE 

3.1 lnleiding 
Eers word die tersaaklike vertrekpunte vir eksegese gegee, en daarna die vir 
hermeneuse. 

3.2 Tersaaklike vertrekpunte vir eksegese 
3.2.1 Grammaties-historiese eksegese as benadering 
Grammaties-historiese eksegese is 'n hermeneutiese model wat reeds in die vroee 
kerk gebruik is en sedert die Reformasie binne gereformeerde kringe nagevolg en 
verder ontwikkel is. Die benaming grammaties-historiese eksegese (wat by nabaat aan 
die model toegeken is) is tot 'n groot mate selfverduidelikend. In hierdie hermeneutiese 
model dien wat in die Bybel geskrywe staan as grondslag vir die eksegese. Hierby is 
ingesluit die grammatiese aspek daarvan, waaronder taal, styl, idioom en literere 
genre. Uiteindelik moet rekenskap gegee word van dit wat in die Bybel geskrywe 
staan. Maar uitgaande van die organiese inspirasie van die Bybel en die gevolglike 
tydgerigtheid daarvan, word daarna gestreef om dit wat in die Bybel geskrywe staan, te 
verstaan binne die historiese konteks waarop dit gerig is (waarby ingesluit is die 
openbaringshistoriese konteks asook die historiese en die sosiale/kulturele omstandig
hede van die outeur en die eerste Iese rs). 

3.2.2 "Grammaties" binne die grammaties-historiese benadering 
3.2.2.1 Tekskritiese kontrole 
Skryffoute wat in die handgeskrewe kopiee van die Bybel bestaan, is deur Tekskritiek
wetenskaplikes so goed as moontlik ge'identifiseer en so ver as moontlik uitgeskakel in 
hedendaagse gedrukte uitgawes van die Bybelteks. Aangesien tekskritici onderling van 
mekaar oor die skryffoute verskil, bestaan daar verskeie gedrukte uitgawes van die 
Bybel in sy oorspronklike tale, soos die Nestle/Aland-uitgawe, die UBS-uitgawe, die 
Hodges/Farstad-uitgawe (Meerderheidsteks) en die Kilpatrick-uitgawe (BFBS2

). Deur 
die bevindings van sulke gedrukte uitgawes met mekaar te vergelyk, kan die eksegeet 
tot 'n verantwoorde keuse kom ten opsigte van die grondteks waaruit hy sy eksegese 
doen. 

3.2.2.2 Tekstuele konteks van die perikoop en die boek 
Deeglike verrekening van die tekstuele konteks van sowel die perikoop as die boek 
waarin die perikoop is, is baie belangrik, want so neem die verklaarder 'n voorsorg
maatreel dat hy/sy nie 'n Skrifdeel uit verband verklaar nie. 
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Die perikoop is 'n bladuitleghulpmiddel om aan te dui dat - volgens die oordeel van die 
tekssamestellers - 'n bepaalde tema (of onderdeel van 'n tema) daarin aan die orde is. 
Binne die skryfkuns is die verdeling in perikope 'n relatief jong ontwikkeling. Alhoewel 
huidige vertalings van die Bybel en oak grondteksuitgawes paragraafindeling gebruik, 
het die oorspronklike tekste nie eers spasies tussen woorde gehad nie - om nie eers 
te praat van aparte paragrawe nie. Die eksegeet moet dus die perikoopafbakening van 
die betrokke boek kontroleer.39 

Hierdie perikoopafbakening berus grootliks op die verklaarder se oordeel oar die 
gedagteopbou van die betrokke boek. Die betrokke perikoop vervul binne die 
geheelargument van die betrokke boek 'n spesifieke funksie en die verklaring van die 
intra-argument van die perikoop moet die funksie van die paragraaf binne die 
argument van die hele boek verreken.40 

Die verklaarder moet hom/haar oak vergewis van die plek van die betrokke boek binne 
die geheelversameling van die Bybel. Eers heel breed: is die boek deel van die Ou 
Testament of van die Nuwe Testament? Daarna: van watter versameling maak die 
boek deel uit? Byvoorbeeld: is dit een van die historiese boeke van die Ou Testament, 
of een van die Profeteboeke, of een van die Evangelies, of een van die Briewe? 
Hierdie verrekening het enersyds belangrike implikasies vir die bepaling van die genre 
van die betrokke boek en andersyds vir die bepaling van die buitetekstuele konteks 
(sowel openbaringshistories as kultuurhistories). 

3.2.3 "Histories" binne die grammaties-historiese benadering 
3.2.3.1 Plasing binne die Bybel 
3.2.3.1.1 Openbaringshistoriese vertrekpunt in die eksegese 
In die Studierapport van die GKSA-Sinode 1988 is ter inleiding opgemerk dat daar 
nerens in die Bybel 'n Skrifdeel is wat uitdruklik gebied of verbied dat die vrou in enige 
kerklike amp dien nie en dat die antwoorde hieroor uit die Skrif afgelei moet word .. 
Hierdie stalling kan verkeerdelik as argument gebruik word om te beweer dat die hele 
vraagstuk of vroue in die besondere dienste behoort te staan of nie, nie vanuit die Skrif 
begrond kan word nie en bloat maar op praktiese of kontemporer-sosiale gronde 
uitgemaak moet word. Die bewaring berus egter op twee foutiewe vertrekpunte: (1) die 
opmerking in die Studierapport word buite konteks verstaan; (2) die Skrif word op byna 

39 Daar is dikwels markers wat die afbakening lei. Sulke markers vir die aanvang van 'n nuwe perikoop 
is in die Grieks van die Nuwe Testament byvoorbeeld sekere relasiewoorde (soos ouv [dus] en yap 
[immers]), of aanspreekvorms (soos OiSEAcpoi µou [my broers]). Hierdie markers kan egter nooit op 
sigself gebruik word nie, maar die inhoud van die betrokke gedeelte moet meespeel by die 
interpretasie van die markers. Wanneer daar 'n duidelike oorgang na 'n ander tema (of ander 
onderdeel van 'n tema) is, is dit 'n aanduiding dat 'n nuwe perikoop (of subperikoop) begin. 

40 Neem die perikoop Efesiers 5:21-33 as voorbeeld: In 5:21 staan daar: "Wees uit eerbied vir Christus 
aan mekaar onderdanig" (unoraoo6µEvo1 61'1'r)1'01<; Ev q>6~cµ Xp101ou). Sommige vertalings beskou 
hierdie vers as die afsluiting van die vorige perikoop (5:18-21), terwyl ander weer die perikoop 
beskou as die inleiding by die eerste huistafel, sodat 5:21-33 'n eenheid vorm. Hoe 'n mens hieroor 
besluit, kan uiteindelik 'n invloed uitoefen op die wyse waarop jy die betrokke perikoop verklaar. 
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Biblisistiese wyse hanteer, volgens die denkwyse van die sogenaamde regulerende 
beginsel. 

(1) Die opmerking dat daar in die Bybel geen direkte teks oor die vrou-en-die-amp 
te vinde is nie, betaken nie dat die Bybel niks daaroor se nie. Soos dikwels in 
die gereformeerde etiek gedoen word, word lig ontvang (soms baie duidelike 
lig!) uit die openbaringshistoriese lyne van die Skrif. 

(2) Volgens die "regulerende beginsel" is 'n saak nie toelaatbaar nie tensy die 
Bybel dit uitdruklik gebied. Die omgekeerde hiervan, wat eintlik maar op 
dieselfde uitgangspunt berus, is dat alles toegelaat moet word tensy die Bybel 
dit uitdruklik verbied. Albei hierdie benaderings soek op Biblisistiese wyse na 
bewystekste sander om te vra na die lig wat die hele Skrifverband bied. 

Hierby kan gevoeg word dat die "afleidings" wat hieroor uit die Skrif gemaak (moet) 
word, nie willekeurig of subjektief moet wees nie, maar dat dit gedoen moet word deur 
tersaaklike Skrifdele binne die geheelverband van die Skrif te plaas. Hierdie aktiwiteit 
staan bekend as die openbaringshistoriese faset van die eksegese. Skrifdele waaruit 
lig oor geslagtelikheid in die besondere dienste gebied word, moet dus nie net 
individueel bestudeer word nie, maar ook in hulle samehang binne 'n openbarings
historiese raamwerk. 

3.2.3.1.2 Die tersaaklike Skrifdele · 
Die Nuwe-Testamentiese Skrifdele wat vir die studie van die vraagstuk oor vroue en 
die besondere dienste in die algemeen ter sake is, is die volgende (in volgorde van die 
Bybelboeke): 

Romeine 16:1-2; 1 Korintiers 11 :3-16; 1 Korintiers 14:34-35; Galasiers 3:28; 5:21-33; 
1 Timoteus 2:8-15; 1 Timoteus 3:1-16; 1 Timoteus 5:9. 

Ten einde die tersaaklike lig (geldige afleidings) vanuit hierdie Skrifdele te kry, moet nie 
volstaan word met "gewone" aspekte van die eksegese nie. Hierdie "gewone" aspekte 
sluit onder andere die volgende in: 

• die grammatiese analise (waaronder stilistiese, retoriese, ens analise); 

• oorwegings vanuit die besondere kanoniek (plasing binne die boek se 
gedagtestruktuur, oorwegings van tyd, plek, skrywer, lasers, oorsaak, doel, 
ens) en · 

• die daarmee samehangende ku/tuurhistoriese oorwegings (ook genoem 
sosiohistoriese oorwegings). 

Benewens hierdie aspekte (en in samehang daarmee) moet ook vasgestel word hoe 
hierdie Skrifdele saamhang binne die bree openbaringshistoriese lyne van die hele 
Skrif. 
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3.2.3.1.3 Die openbaringshistoriese lyne 
In 2.1 hier bo is genoem dat die Bybelboeke in onderlinge openbaringshistoriese 
samehang gelees moet word. Dit geld ook vir elke kleiner Skrifdeel: elke Bybeldeel is 
deel van die geheel van die geskrewe Woordopenbaring van God en moet daarom 
gelees word binne die grater openbaringshistoriese samehang van die Skrif. Dit 
betaken dat die openbaringshistoriese lyne wat soos goue drade regdeur die Skrif loop, 
beskryf moet word, en dat aangetoon moet word hoe die betrokke Skrifdeel wat 
bestudeer word, daarmee saamhang. 

Dit is uiteraard nie moontlik vir 'n eksegeet om elke keer de nova al die openbarings
historiese lyne van die Skrif na te vors nie. In _openbaringshistoriese studies soos die 
van Ridderbos (1971), Coetzee (1995b) en Van der Walt (1997) is reeds verskeie 
openbaringshistoriese Skriflyne beskryf, soos die van skepping-sonde-versoening, die 
verbond, die nuwe lewe, die kerk, en die koninkryk van God. Aangesien die belydenis 
van die kerk 'n samevatting is van dit wat God in die Skrif openbaar, kan die 
gereformeerde belydenisskrifte vanuit ons tradisie gesien word as die mees beproefde 
oorsig oor die Skrifopenbaring. Daarom kan die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidel
bergse Kategismus en Dordtse Leerreels as 'n belangrike hulpmiddel (kompas) dien vir 
gereformeerde Skrifverklaarders om 'n verskeidenheid openbaringshistoriese lyne van 
die Skrif te identifiseer. 

Waarskynlik die heel bondigste samevatting wat die Belydenisskrifte van die Skrif
openbaring gee, word aangetref in Artikels 2-7 van die Nederlandse Geloofsbelydenis, 
die artikels wat juis handel oor God se open baring in die Skrif. 

Die drievoudige skopus le dus reeds drie sentrale (en terselfdertyd baie bree) openba
ringslyne van die Skrif bloat: die heerlikheid van God, die wil van God en die verlossing 
van die mens.41 Breedweg beskou, behoort eksegete dus by Skrifverklaring ten minste 
te vra na die samehang tussen die Skrifdeel en die bree openbaringslyne van God se 
heerlikheid, sy wil en ons verlossing. 

Die vraagstuk oor geslagtelikheid in die besondere dienste kan in verband gebring 
word met al drie openbaringlyne (God se heerlikheid, sy wil en ons verlossing). Dit blyk 
egter dat dit veral verband hou met die vraag na die wil van God: Hoe wil God he moet 
ons sy kerk inrig? En met sy eer: Watter kerklike inrigting en reelings strek tot sy eer? 
Uiteindelik hou die vrae direk verband met sy Koningskap: Hoe wil Hy, as Hoof,42 M 
dat die kerk, sy liggaam, ingerig moet word? Hierdie vrae staan direk in verband met 
die kernmomente van die Skrif, naamlik die koninkryk van God (vgl Van der Walt 
1997:8). Sander om ander openbaringshistoriese lyne uit te sluit, blyk dit dus dat die 
studie oar geslagtelikheid in die besondere dienste rekening moet hou met die lyn van 
God se koninkryk: 

1) Hierdie openbaringshistoriese lyn bied 'n nuttige vertrekpunt vir die vasstelling 
van die samehang tussen die Skrifdele wat vir die studie tersaaklik is: hoe hou 
hierdie Skrifdele verband met die verhouding tussen God se koninkryk en die 

41 Die drievoudige skopus kan ook in trinitariese verband gebring word met die Vader (aan Wie die 
heerlikheid bo alles toekom), die Seun (ons Verlosser) en die Heilige Gees (wat die wil van God 
openbaar en gehoorsaamheid in die mens se hart bewerk). 

42 Vgl die studie oor KEq>aA~ in Grudem (2004:552-599). 
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kerk (vgl bv die Skrifdele wat Christus se hoofskap oor die kerk in verband 
bring met die man-vrouverhouding). 

2) Die openbaringshistoriese raamwerk dien ook as die saamknooppunt van die 
eksegese. Uiteindelik gaan dit nie oor die wil van mense (destyds en nou) nie, 
maar oor die wil van God. Vir die verloste mense wat die eer van God bo alles 
stel, is daar geen spanning tussen dit wat God wil en dit wat hulle wil nie. 

Binne hierdie bree openbaringshistoriese lyne moet die eksegeet die verskillende Skrif
dele wat met die betrokke vraagstuk verband hou, tot 'n geheelbeskrywing saamvoeg. 
Vir hierdie samevoeging van tersaaklike Skrifdele (Skrif-met-Skrif-vergelyking) het die 
Skrifbeskoulike vertrekpunt van die duidelikheid van die Skrif die volgende implikasies. 
In die gereformeerde hermeneutiek is die vertrekpunt altyd die aksiomatiese en nie die 
problematiese nie. In enige openbaringshistoriese/eksegetiese ondersoek word dus 
altyd begin by die Skrifdele wat duidelik(-er) oor die onderhawige saak spreek en word 
vandaar beweeg na die Skrifdele wat minder duidelik spreek en nie andersom nie. So 
is die Skrif sy eie verklaarder. 

By die vraagstuk oor geslagtelikheid in die besondere dienste sit Skrifverklaarders 
egter, soos reeds gese is, met die probleem dat geen Skrifdeel direk en duidelik oor 
die aangeleentheid handel nie. · 

3.2.3.1.4 God se koninkryk, sy geregtigheid en die mens se gebrekkige insig 
Uit bogenoemde volg dat die openbaringshistoriese ondersoek na geslagtelikheid en 
die besondere dienste as deel van die Skrifopenbaring van God se koninkryk hanteer 
behoort te word. Kenmerkend van God se koninkryk is dat Hy in geregtigheid regeer. 
Sy wil vir kerk en wereld doen niemand ooit enige onreg aan nie, maar is van begin tot 
einde geregtigheid. Die mens ervaar God se wil dikwels as onreg (vgl bv die weerstand 
teen die Skrifleer oor die uitverkiesing), maar dit is bloot die gevolg van ons gebrekkige 
insig. Hoe minder ons op eie insig staatmaak en ho_EUTieer ons ons deur sy Woord en 
Gees laat lei, hoe duideliker sien ons God se geregtigheid raak. 

God se wil ten opsigte van die plek van geslagtelikheid in sy kerk, soos Hy dit in die 
Skrif tot openbaring bring, kan dus geen onreg bevat nie. In sy koninkryk wil Hy geen 
onreg nie, ook nie op geslagsgronde nie (al laat Hy soms toe dat 'n mens teen sy wil 
onreg pleeg). Die beginsel wat hier bo (punt 2.2.4) gestel is dat die Skrif nie in die 
eerste plek samelewingstrukture en -konvensies verander nie, maar mense se harte, 
moet verreken word wanneer die Skrifdele aangaande die plek van geslagtelikheid in 
die besondere dienste ondersoek word. 

(1) Die feit dat die Skrif in die eerste plek daarop gemik is om harte te verander, 
geld vir die openbaring van die deurbraak van die koninkryk (Evangelies), waar 
Jesus in sy optrede toon watter plek geslagtelikheid by Hom speel: in sy 
optrede teenoor vroue wys Hy dat hulle in alle opsigte gelykwaardig aan mans 
is - selfs teen alle konvensies van daardie tyd in. Tog stel Hy slegs mans as sy 
dissipels aan (vgl Bylae-1988). Daar moet uitgemaak word of die feit dat Jesus 
nie vroulike dissipels aanstel nie, dui op 'n (tydelike) akkommodering - soos 
soms beweer word - van die destydse patriargale samelewing (wat dus later -
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soos wat die bekeerde harte die samelewingstrukture en -konvensies reformeer 
- nie meer nodig sou wees nie), en of Hy koninklik wys dat alhoewel hy geen 
vroulike dissipels aanstel nie, dit op sigself geen veronregting inhou nie, nie in 
die destydse situasie nie, en ook nie in die verdere ontvouing van die kerk tot 
vandag toe nie. 

(2) Die feit dat die Skrif daarop gemik is om harte te verander, geld ook vir die 
openbaring van die uitbreiding van die koninkryk (Handelinge), waar 'n 
prominente rol aan vroue soos Lidia en Priscilla toegeken word, maar by die 
aanwysing van 'n dissipel in die plek van Judas - onder leiding van die Heilige 
Gees - net mans oorweeg word (Hand 1 :20-26). So is by die aanwysing van 
protodiakens ook net mans oorweeg (Hand 6:3). In die lig van die geregtigheid 
van God se koninkryk moet aanvaar word dat daarmee in daardie konteks geen 
onreg aan enige vrou gedoen is nie. Dit moet egter uitgemaak word wat die 
implikasie is van die beginsel dat die Skrif nie in die eerste plek 
samelewingstrukture en -konvensies verander nie, maar mense se harte. Die 
implikasie van hierdie beginsel moet nagegaan word vir die hermeneuse van 
die gegewe dat vroue nie oorweeg is by die aanwysing van 'n dissipel in Judas 
se plek of by die aanwysing van protodiakens nie. 

(3) Eweneens word die geregtigheid van God gehandhaaf in die ontvouings
prediking van sy koninkryk (Sendbriewe ). Opdragte wat God by monde van sy 
apostels (Paulus veral) gee oor die optrede van vroue in sy kerk (bv die 
sogenaamde swyggebod), bly getrou aan die geregtigheid van God se 
koninkryk. Bewerings dat sulke opdragte uit Paulus se persoonlike manlike 
chauvinistiese vooroordele voortspruit, negeer daarmee in praktyk dat Paulus 
se briewe deel uitmaak van die ge"inspireerde kanon. Daar moet uitgemaak 
word of die beperkende opdragte aan die vrou dui op 'n (tydelike) akkom
modering van die destydse patriargale samelewing (wat dus later - soos wat 
die bekeerde harte die samelewingstrukture en -konvensies reformeer - nie 
meer nodig sou wees nie) en of God die Heilige Gees met hierdie beperkende 
opdragte wys dat dit is hoe Hy sy kerk wil regeer - nie net in die eerste-eeuse 
kerk nie, maar in die kerk van alle eeue. 

3.2.3.2 Plasing binne die historiese konteks 
3.2.3.2.1 lnleiding 
Die Nuwe Testament (en dieselfde geld natuurlik van die Ou Testament) het ontstaan 
in, en dra in baie opsigte die tekens van ander kulturele, sosiale en godsdienstige 
omstandighede as tans in die 21ste-eeuse Suid-Afrika. Dikwels kan 'n mens die krag 
van die Bybelse boodskap van 'n boek of perikoop met grater duidelikheid verstaan as 
jy navors hoe die betrokke perikoop/boek waarskynlik binne sy ontstaanstyd verstaan 
is. Vir sulke Skrifdele is dit nodig om die bes kontroleerbare konstruksie van die 
kultuurhistoriese konteks van die auteur en die eerste lesers te probeer maak. Hiervoor 

. moet kultuurhistoriese inligting wat die Bybel self bied, op verantwoorde wyse 
aangevul word met inligting uit ander relevante antieke bronne. 
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Die data wat nodig is vir die konstruering van die kultuurhistoriese konteks is - veral vir 
die Nuwe Testament - geredelik beskikbaar. Die verdiskontering van hierdie konstruk
sie in die verklaarproses lewer egter etlike teoretiese en praktiese probleme op. 

• Een uiterste is om hierdie data bloat as interessante agtergrondgegewens te 
beskou, so asof dit wat in die Bybel geskrywe staan, nie werklik daardeur geraak · 
word nie. 

• Andersyds is daar weer dikwels die neiging om tot 'n ander uiterste. Elliott 
(1981:21) stel byvoorbeeld dat elke Nuwe-Testamentiese boek "like all docu
ments of the early Christian movement, is a product of and a contribution toward 
a social world in the making". 

• 'n Derde probleem kan by bostaande twee gevoeg word: Die wyse waarop met 
die kultuurhistoriese gegewens van die eerste eeu in die verklaarproses 
omgegaan word, het beslissende implikasies vir die wyse waarop die sosiale en 
politieke gegewens van die huidige tyd verreken word in die hermeneuse, die 
toepassing van die boodskap vir vandag. 

Binne die reformatoriese tradisie behoort die volgende oorwegings te geld by die 
verrekening van die kultuurhistoriese konteks in die verklaarproses: 

3.2.3.2.2 Lees die Skrifdeel binne sy kultuurhistoriese lsonteks 
• Die Skrifverklaarder moet in gedagte hou dat die inhoud van elke boek ontstaan 

het binne die sosiale en politieke werklikhede van daardie era. Die persone wat 
in die boek optree, was werklike persone wat deel was van 'n dinarniese 
samelewing en hulle was met daardie samelewing in interaksie. 

• Die betrokke perikoop/boek moet dus verklaar word met deeglike inagneming 
van die tersaak/ike ku/tuurhistoriese gegewens wat die Bybel self voorsien, 
aangevul deur tersaaklike gegewens uit ander antieke bronne. 

3.2.3.2.3 Gebruik 'n historiese benadering, verryk vanuit die sosiale weten-
skappe 

Die benadering waarvoor ans kies, is 'n gebalanseerde kultuurhistoriese benadering 
(ook die sosiohistoriese benadering genoem). Hierdie gebalanseerde kultuurhistoriese 
benadering is 'n historiese benadering (teenoor 'n sosiowetenskaplike benadering),43 

43 Die twee benaderings werk met dieselfde buitetekstuele gegewens: die sosiale en politieke 
omstandighede van die tydvak waarin die betrokke boek ontstaan het. Die verskil le egter in die 
metodes wat gebruik word om daardie gegewens by die konstruksie van die buitetekstuele konteks 
van die betrokke Bybelboek/perikoop te verreken. Vanuit 'n sekere hoek bekyk, vorm 'n suiwer 
sosiowetenskaplike benadering en 'n suiwer kultuurhistoriese benadering twee pole van 'n 
kontinuum. Elke persoon wat navorsing doen oor die kultuurhistoriese konteks van 'n Bybelboek, 
bevind hom/haar erens op hierdie kontinuum: hierdie posisie neig 6f nader aan 'n suiwer 
sosiowetenskaplike, of nader aan 'n kultuurhistoriese benadering. Hierdie twee pole kan soos volg 
getipeer word: (1) By die sosiaalwetenskaplike benadering funksioneer die uitgangspunte van die 
sosiaalwetenskaplike dissiplines as vertrekpunte, terwyl die kultuurhistoriese benadering histories is. 
(2) Die sosiaalwetenskaplike benadering is sosiologies, terwyl die kultuurhistoriese benadering 
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verryk deur die vrae wat sosiaalwetenskaplikes vra en die resultate van die modelle 
wat hulle gebruik.44 Dit betaken dat die benadering emies45 is en nie eties46 nie. Op 
hierdie wyse wil die verklaarder as't ware deurtrek raak met die data en verskynsels uit 
die era van die betrokke boek, sander om die data en verskynsels met 'n 
vooropgesette teorie of model te bekyk.47 

Alhoewel die kultuurhistoriese konteks van 'n hele boek van belang is, is dit nie 
voldoende om die ondersoek daartoe te beperk nie. Ook dit wat spesifiek vir die 
betrokke perikoop tersaaklik is, moet ondersoek word. In praktyk behels dit die 
volgende: 

• Boek: Sake ten opsigte van die kultuurhistoriese konteks van die hele boek sluit 
sake soos die volgende in: die ligging van die woonplek van die eerste lasers, 
die bevolkingsamestelling van daardie stad/gebied, die politieke omstandighede 
van die stad/gebied, die gangbare godsdiens(te), filosofiese stromings, 
ensovoorts. 

• Perikoop: Vir die konstruksie van die kultuurhistoriese konteks van die betrokke 
perikoop moet die perikoop self gefynkam word om te bepaal watter sosiale, 
politieke en/of godsdienstige fasette van die lewe van die eerste lesers 
tersaaklik kan wees. Hierdie fasette word dan as't ware die soekwoorde om 
inligting te versamel om die kultuurhistoriese konteks te konstrueer wat yir die 
betrokke perikoop relevant is. -

As die betrokke perikoop byvoorbeeld handel oor die rolverwagting wat daar van man 
en vrou in die huwelik is, is dit dadelik duidelik dat die verklaarder oor die volgende 
sake inligting sal gaan soek: 

sosiaal is. Die werkwyse hou ender andere in dat, in die konstruksie van die kultuurhistoriese 
konteks van die betrokke Bybelboek/perikoop, die sosiaalwetenskaplike benadering op sosiologiese 
teoriee konsentreer - teoriee wat daargestel is op grand van die navorsing van huidige sosiale 
verskynsels. Die kultuurhistoriese benadering, daarenteen, konsentreer op die sosiale verskynsels 
van die eerste eeu. 

44 Die gebreke van 'n "suiwer'' kultuurhistoriese of 'n "suiwer" sosiaalwetenskaplike metode is die 
volgende: (1) Die "suiwer" kultuurhistoriese metode gaan mank aan teorietoepassing: die 
beoefenaar verkeer as't ware in teorievergetelheid.: Daar word naamlik op 'n intu"itief-na"iewe wyse 
met die sosiale gegewens gewerk, asof dit moontlik is om teorievry te werk. lntussen word nie 
teorievry gewerk nie, maar met 'n intu'itiewe en na"iewe teorie, ongedefinieer en ongetoets, en 
daarom ook grootliks onkontroleerbaar. (2) Die "suiwer" sosiaalwetenskaplike metode gaan weer 
mank aan eensydigheid: die beoefenaar se fokus is eensydig ingestel op kontemporere teoriee en 
modelle en die gegewens uit die tydvak van die betrokke boek word sekonder hanteer. 

45 'n Emiese benadering laat die klem val op die situasie van destyds. Data en verskynsels word 
beskryf in terme van die funksies binne die destydse samelewing. Die data en verskynsels dikteer 
as't ware die ondersoek. 

46 'n Etiese benadering wil ook die situasie van destyds bestudeer, maar dan in terme van teoriee en 
modelle wat in die huidige tyd ontwikkel is op grand van data en verskynsels in huidige 
samelewings. Die ondersoek word gedikteer deu( die betrokke teorie/model. 

47 Dit wil nie se dat hier beredeneer word dat 'n emiese benadering nie teoriebepaald is nie. Wat die 
argument wel inhou, is dat die emiese benadering die data met betrekking tot die buitetekstuele 
konteks van die boek nie benader met (en in terme van) 'n sosiologiese model nie. Geen benadering 
is immers teorievry nie; daarom is dit noodsaaklik dat elke eksegeet sy/haar interpretasieteorie 
eksplisiet maak. Sodoende word die effek daarvan op die verklaring meetbaar en konfroleerbaar. 
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• Wetgewing wat in daardie samelewing oar die huwelik bestaan het. 

• Watter konvensies v66r en buite die Christendom bestaan het vir die 
huweliksverhouding tussen man en vrou. 

• Die konvensies vir die rol en funksie van die vrou in die samelewing in die 
algemeen, en oak van die van die man. 

Die soekwoorde waarmee die verklaarder in hierdie geval na bronrie toe sal gaan, kan 
die volgende · wees: huwelik, huwelikswetgewing, die rol van die vrou (in die 
samelewing, die huwelik en gesin), die rol van die man (in die samelewing, die huwelik 
en gesin). 

3.2.4 Die verhouding tussen Ou Testament en Nuwe Testament48 

3.2.4.1 Vertrekpunt oor die verhouding tussen Ou Testament en Nuwe 
Testament 

Die Ou Testament en die Nuwe Testament is gelykelik Woord van God en die twee 
Testamente vorm 'n eenheid. Tog is daar 'n onderskeid tussen die Ou Testament en 
die Nuwe Testament en kan daar met reg gevra word na die verhouding tussen die 
twee Testamente. 

3.2.4.2 Die verhouding slegs gedeeltelik deur verskillende beelde gedefinieer 
Die verhouding tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament kan deur verskil
lende beelde beskryf word. Hierdie beelde gee elk 'n faset van die verhouding tussen 
die Ou Testament en die Nuwe Testament, maar geen enkele beeld slaag daarin om 
alle wesenlike fasette te verbeeld nie: 

• Een s6 'n beeld is die van voorspelling (die Ou Testament) en vervulling (die 
Nuwe Testament). 'n Leemte van hierdie beeld is dat dit die onhoudbare indruk 
kan wek dat daar vir die Ou-Testamentiese gelowige (bv} nag geen sprake was 
van 'n eie intieme persoonlike verhouding met God nie. 

• 'n Ander beeld is die van 'n blomknop (die Ou Testament) en die blom wat oop
gegaan het (die Nuwe Testament): hierdie beeld laat die fokus val op die 
waarheid dat alles wat in die Nuwe Testament geopenbaar word, reeds in die 
Ou Testament is, al is dit in kiem en nag nie ontvou nie. 'n Leemte is egter dat 
die beeld te bloat evolusioner is, asof daar alleen maar sprake is van die 
ontwikkeling van 'n meer primitiewe na 'n meer ontwikkelde fase. 

• Nag 'n ander beeld is die van belofte (die Ou Testament) en vervulling van die 
belofte (die Nuwe Testament). 'n Leemte van hierdie beeld is oak dat dit nie vol
doende onder woorde bring dat die Ou Testament self volledig Woord van God 
is en dat die Ou Testament nie bloat belofte in die sin van voorspelling is wat 
eers in die toekoms iets bied nie. 

48 Hierdie afdeling is 'n verwerking van klasaantekeninge gemaak tydens 'n seminaar van prof JL 
Helberg in 1978 binne die vak Hermeneutiek van die Ou Testament. Vgl Helberg (1978:1-6). 
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Geen enkele beeld kan volledig reg laat geskied aan die verhouding tussen die Ou 
Testament en die Nuwe Testament nie. 

3.2.4.3 Die verbinding van ewewydige spanningslyne in die Persoon van 
Christus 

Dit is Christus wat tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament staan en wat die 
Testamente skei sowel as verbind. Die nuwe bedeling van die Nuwe Testament word 
nie bewerk deur 'n groei in denke of die ontwikkeling van 'n verlossingsidee nie; die 
nuwe bedeling word bewerk deur die koms van Christus. Sy koms is die vervulling van 
sy voorafskaduwings, nie 'n ontwikkeling daarvan nie. Deur die Persoon van Christus 
bind God die ewewydige spanningslyne saam, verbind dit en laat dit gesamentlik 
uitloop op die.volkomenheid van die nuwe bedeling in die voleinding. 

Die feit dat die lyne in Christus verbind word, hou ender andere oak in dat daar nie 'n 
ander waarheid in die Nuwe Testament geopenbaar word as in die Ou Testament nie. 
Dit is dieselfde waarheid, maar wel in 'n ander en nuwe historiese situasie geopenbaar. 
Hierdie veranderde historiese situasie bring in baie gevalle meer fig. Op hierdie wyse is 
daar voortgang en groei in die openbaring. Dit beteken egter nie dat die openbaring 
gaandeweg 'n ontwikkelder of suiwerder (bv) godsbegrip of verlossingsbegrip kry nie. 
Daar is nie ontwikkeling in die feit dat God verlos nie, maar oor hoe Hy verlos, naamlik 
in en deur die persoon van Jesus Christus. 

Die spanningslyne49 wat in die Ou Testament is, integreer Christus in sy Persoon, veral 
in en deur sy sterwe en opstanding. 86 bring Hy oordeel en genade saam; s6 bring Hy 
dood en lewe saam. Hy bring 'n nuwe bedeling, 'n nuwe verbond, 'n nuwe testament. 
Dis nag dieselfde verbond, woord, wet, genade, heerskappy; die situasie het egter nuut 
geword deurdat God die spanningslyne daadwerklik histories bymekaar gebring het. 
God hat voluit gestraf en genade bewys! God hat laat sterwe en nuwe lewe verwek! 
God het 'n wonder laat plaasvind deur die dinge in Christus te verenig. Alie lyne, die 
hele Ou Testament is nou in Christus ge'integreer. Geen saak meet op sigself gesien 
word nie: n6g wet, n6g verbond; n6g oordeel, n6g genade! Nie in die Nuwe Testament 
nie en oak nie in die Ou Testament nie. Vir die persoon wat in Christus is, is die wet 
vervul, die oordeel voltrek, die verlossing uit genade 'n werklikheid, en die lewe in 
hierdie bedeling 'n groeiende intieme verhouding met God. 

Die verhouding tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament kan slegs vanuit 
hierdie vervulling in Christus raak verstaan word. 

49 Voorbeelde van hierdie spanningslyne is die feit dat God ondanks die sonde, tog 'n intieme per
soonlike verhouding met gelowiges vestig; dat Hy ondanks die dood as gevolg van die sonde van 
die eerste mensepaar, die menslike geslag laat ontstaan; dat die "dag van die Here" sowel oordeel 
as verlossing inhou, ens. 
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3.2.4.4 Die gebruik50 van die Ou Testament in die Nuwe Testament51 

Dele uit die Ou Testament word op talle plekke in die Nuwe Testament aangehaal, 
veral in die eerste drie Evangelies, die briewe van Paulus, Hebreers en Openbaring. 
Party gedeeltes kan met groot sekerheid as aanhalings ge"identifiseer word. Ander is 
net verwysings na Ou-Testamentiese gedeeltes, en nog ander is slegs toespelings op 
gedeeltes uit die Ou Testament. Navorsers oordeel dat daar tussen 150 en 300 
aanhalings is. Verder is daar by die 1 000 toespelings op die Ou Testament. Die 
meeste van die aanhalings is klaarblyklik uit 'n Griekse vertaling van die Ou Testament, 
waarskynlik in die meeste gevalle die Septuaginta. Dit verklaar waarom 'n aanhaling 
baie keer nie presies ooreenkom met die Hebreeuse/Aramese Ou Testament, soos dit 
in hedendaagse vertalings weergegee word nie. 

Redes vir die aanhalings en toespelings 
Daar is verskeie redes vir die aanhaling van Ou-Testamentiese gedeeltes in die Nuwe 
Testament. So het die Heilige Gees die Nuwe-Testamentiese skrywers gelei om aan te 
toon dat Jesus Christus die vervulling van Ou-Testamentiese beloftes oor die koms van 
die Messias is. 'n Voorbeeld hiervan is die aanhaling in Matteus 2:15 van Hosea 11 :1: 
"So is vervul wat die Here deur 'n profeet gese het: 'Uit Egipte het Ek my Seun 
geroep.'" 

In ander gevalle haal die skrywer klaarblyklik aan om daarmee te wys dat sy eie 
uitspraak gesagvol is. 'n Voorbeeld van laasgenoemde is te vind in 1 Petrus 3:10. In 
die vorige vers het die skrywer die lesers opgeroep om nie kwaad met kwaad te 
vergeld of belediging met belediging nie. Eerder moet hulle met 'n seenwens antwoord, 
sodat hulle die seen van God kan verkry. Die gesagvolheid van hierdie woorde staaf hy 
dan met die volgende uitspraak: "Daar staan geskrywe: 'As iemand die lewe liefhet eri 
'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat 
en sy lippe van leuens.' " Die skrywer het hierdie aanhaling uit Psalm 34 gebruik om te 
beklemtoon dat sy eie uitspraak gesagvol is. 

Die manier waarop die Nuwe Testament die Ou Testament aanhaal 
Afleidings op grond van die Nuwe Testament se gebruik van die Ou Testament moet 
met groot versigtigheid gemaak word. Hierdie gebruik het onder andere die volgende 
ingehou: 

• Aanhalings uit verskillende Ou-Testamentiese gedeeltes word baie keer 
vermengd aangehaal, byvoorbeeld in Romeine 11:8-10 word aangehaal uit 
Jesaja 29:10, Deuteronomium 29:4 en Psalm 69:23-24. 

• Baie keer lyk dit asof die kombinasie van aanhalings op grond van 'n blote 
klankooreenkoms tussen woorde gedoen word, byvoorbeeld die aanhalings in 

50 Met "gebruik" word nie bedoel dat die Nuwe Testament die Ou Testament bloot as 'n gebruiksartikel 
hanteer en dat die eenheid tussen die twee Testaments misken word nie. 

51 Hierdie afdeling is 'n verwerking van 'n rubriek wat Fika J van Rensburg vir die 1983-Vertaling 
Verwysingsbybel geskryf het, en wat in die Woordelys opgeneem is as "Aanhaling van die Ou 
Testament in die Nuwe Testamenr (Veryvysingsbybel 1998:1597-1598). 
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1 Petrus 2:6-8 uit Jesaja 28:16 en Psalm 118:22. Die gemeenskaplike tussen 
die aanhalings is die vermelding van 'n klip of 'n hoekklip. 

• Die aanhalings word meestal gemaak sander om die bran akkuraat of selfs 
enigsins te vermeld. Daar word oak nie 'n duidelike onderskeid gemaak tussen 
direkte en indirekte aanhalings nie. 

• Die destydse verstaan van teksverband is kennelik anders as wat dit tipies 
vandag verstaan word. Hierdie tipe verstaan blyk daaruit dat 'n Nuwe-Testa
mentiese skrywer dikwels nie die teksverband van die betrokke aanhaling in die 
Ou Testament in ag neem nie. 'n Voorbeeld hiervan is juis die aanhaling van 
Hosea 11 :1 in Matteus 2:15. In Hosea 11 :1 dui die woorde, "uit Egipte het Ek my 
Seun geroep", op die historiese uittrek van Israel as jong volkie uit Egipte. 
Matteus pas dit nou - ender inspirasie van die Gees - toe op Jesus en sy ouers 
se terugkeer uit Egipte. 

Die skrywer het, ender inspirasie van die Heilige Gees, met die aanhalings en 
toespelings daarin geslaag om die boodskap wat hy wou kommunikeer, des te 
effektiewer tuis te bring. 

3.2.4.5 Die Ou Testament steeds in eie reg te verstaan 
Die voorafgaande laat duidelik blyk dat dit nie geldig is om die Nuwe Testament se 
toepassing van die betrokke Ou-Testamentiese dele te beskou as die enigste en 
ge"inspireerde toepassing van daardie gedeeltes nie. Die bedoeling van die Nuwe
Testamentiese skrywer was immers nie altyd om die Ou-Testamentiese gedeelte binne 
die Ou-Testamentiese konteks te hanteer nie. Eerder is die bedoeling om vanuit die Ou 
Testament die gesag van sy eie argument aan te toon. 

Die betrokke Ou-Testamentiese gedeelte kry dikwels 'n funksie in die Nuwe Testament 
wat dit nie met die eerste oogopslag in die Ou Testament self gehad het nie. Dit sal 
gevolglik eensydig wees om Ou-Testamentiese gedeeltes te verklaar bloat op grand 
van die wyse waarop die betrokke gedeelte in die Nuwe Testament gebruik en 
toegepas word. Die bedoeling met die aanhaling was dikwels nie om die Ou Testament 
te verklaar nie, maar om die argument in die Nuwe-Testamentiese konteks te dien. In 
die Nuwe-Testamentiese verkondiging is (bv) die verlossingsgebeure random Christus 
in die lig van die Ou-Testamentiese gegewens verkondig, en is die betrokke gedeelte 
uit die Ou Testament in die lig van hierdie gebeure verklaar en toegepas. 

In die verstaan van Skrifdele wat vir die bepaling van die rol van geslagtelikheid 
tersaaklik is, word hierdie implikasie van die vertrekpunt oor die verhouding tussen die 
Ou Testament en die Nuwe Testament verreken. 

3.3 Tersaaklike vertrekpunte vir hermeneuse 
3.3.1 Gereformeerde hermeneuse 
Gereformeerde hermeneuse is die proses waardeur die resultaat van die hele 
eksegeseproses (grammaties-historiese analise en die sintese) waarin vasgestel is wat 
God in die betrokke Skrifdeel openbaar, oorgebring word na die leser/hoorder van 
vandag. 
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3.3.2 Die verrekening van die huidige konteks in die hermeneuse 
Die tersaaklike fasette van die huidige konteks (sosiaal, ekonomies, polities, 
godsdienstig, ens) moet s6 in die hermeneuse verreken word dat dit lei tot 'n geldige 
toespitsing van die eksegese. · 

Dit is egter eers wanneer die sosiale en politieke omstandighede van die betrokke 
Bybelboek geldig gekonstrueer is, dat dit moontlik word om skerp en akkuraat te 
bepaal watter tipe sosiale en politieke situasies vandag deur die betrokke perikoop 
"belig" word. Die betrokke perikoop voorsien as't ware die kragtige soeklig wat 
spesifieke fasette van die huidige konteks in die kalklig bring. Die betrokke perikoop 
skryf dus self voor watter tipe sake in die huidige konteks belig word. 

3.3.3 Die onderskeid tussen indikatief (heilsfeit) en imperatief (opdrag) 
3.3.3.1 Geen meganies-grammatikale onderskeid nie 
Taalkategoriee en openbaringskategoriee val nie altyd saam nie: 'n werkwoord 
waarvan die grammatikale modus imperatief is, moet nie noodwendig as 'n 
openbaringsimperatief beskou word nie. In 1 Tessalonisense 5:19 word 'n opdrag van 
God by wyse van 'n grammatikale imperatief geopenbaar (16 TTVEDµa µ~ cr~twu1£ -
"moenie die Gees uitblus nie"), terwyl die grammatikale imperatief in Johannes 2:19 
("Breek hierdie tempel af [AUO'OTE TOV vaov TOUTOV], en in drie dae sal Ek dit oprig") 
draer van 'n verlossingsindikatief is. Net so is die grammatikale indikatief (of ekwivalent 
daarvan) dikwels draer van 'n verlossingsindikatief, byvoorbeeld Romaine 8:34 
("Christus is dit wat vir ans gesterf het [6 cmo9avwv] ... wat oak vir ons intree [EvTUy
xav£1 unE:p ~µoov]"), maar soms ook van 'n Goddelike opdrag, byvoorbeeld 1 
Tessalonisense 4:7 ("God het ons nie tot onreinheid geroep [EKcXAEcrEv] nie maar tot 
heiligmaking"). 

Daar is dus nie 'n meganiese manier om te onderskei tussen die verlossingsindikatief 
(heilsfeit) en imperatief (opdrag) van 'n Skrifdeel nie. Hierdie vertrekpunt word bevestig 
deur die volgende verskynsels in die Skrif: 

• Opdragte wat God self direk uitspreek, sou oor die algemeen aanvaar kon word 
as blywende imperatiewe (bv Eks 20:12). Tog is daar verskeie opdragte wat 
God self gee en wat kennelik nie bedoel is as blywende opdragte aan alle 
gelowiges nie, byvoorbeeld 1 Konings 19: 11 ("Korn uit en gaan staan op die 
berg voor My") en Johannes 2:7 ("Maak die kanne vol water"). 

• Dikwels gee God blywende opdragte (imperatiewe) deur middel van menslike 
dienaars, byvoorbeeld 1 Tessalonisense 5:17 ("Bid sander ophou"), maar daar 
is ook talle opdragte van die apostels en profete in die Skrif opgeteken wat nie 
as blywende imperatiewe bedoel is nie, byvoorbeeld 2 Konings 5:10 ("Gaan was 
jou sewe maal in die Jordaan") en 2 Timoteus 4:13 ("Bring vir my die reismantel 
wat ek in Troas laat agterbly het"). 
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Die feit van die voortdurende verwarring met die grammatikale onderskeidings 
indikatief en imperatief maak dit wenslik om liewer in hierdie dokument die terme 
heilsfeit(e) (ipv indikatief) en opdrag(te) (ipv imperatief) te gebruik. 

3.3.3.2 Sintaktiese en stilistiese merkers 
Die verhouding tussen die heilsfeit en opdrag is van s6 'n aard dat die opdrag altyd 
konkluderend op die heilsfeit volg. Dit kan die eksegeet dus van hulp wees om op te let 
op sintaktiese en stilistiese markers wat 'n konkluderende funksie het. Die volgende 
kan nuttige markers wees (vgl Labuscagne 1981 :29-31 en die tabel van De Klerk & 
Van Ransburg 2005:36): 

• 'n lndikatief wat volg op die partikel yap kan die grand bied vir 'n voorafgaande 
imperatief (bv Fil 2:12-13)52 en 'n imperatief wat vol~ op die partikel ouv is 
gegrond op die voorafgaande indikatief (bv Rom 12:1).5 

• By Paulus volg die opdrag as toetssteen van die geloof dikwels in 'n apodosis 
by 'n voorwaardesin wat dan die krag het van 'n bywoordelike bysin van 
rede/motivering (en wat dan met "aangesien" in plaas van met "as" vertaal kan 
word) (bv Kol 3:1-2).54 

, 

• Sams word die opdrag by wyse van 'n retoriese vraag gestel. Die heilsfeit word 
dan gestel by wyse van 'n byvoeglike bysin, byvoorbeeld Romaine 6:2 ("Ons 
wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?" = In Christus het 
ons die sonde afgesterf; daarom mag ons nie meer daarin lewe nie). 

Daar le egter geen vaste model hierin nie. Trouens, daar is in die Nuwe Testament 
talle voorbeelde van yap- en oUv-sinne, van voorwaardesinne met apodosis en van 
retoriese vrae wat nie heilsfeit-opdragverhoudings aandui nie (bv Fil 1:8;55 Ef 5:1 56 en 
1 Kor 10:1857

). Daarom sal daar ook na ander hulpmiddels vir die eksegese gekyk 
moet word om tussen die verlossingsfeit en opdrag te onderskei. 

3.3.3.3 Konteks 
Dikwels kan die eksegeet, sonder formele sintaktiese of stilistiese aanwysers, vanuit 
die konteks geldige afleidings maak oor wat in 'n gegewe Skrifdeel bedoel is as 
heilsfeit en wat as opdrag. 'n Deel van die konteks is die literatuurtipe waarvan die 
betrokke teks deel vorm. Historiese stof, poetiese stof, profetiese stof en briewe is nie 

52 Fil 2:12-13: "Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teen
woordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en 
bewing; 13want di! is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae." 

53 Rom 12:1: "Ek vermaan julle dan, breeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 
'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer - di! is julle redelike godsdiens." 

54 Kol 3:1-2: "As (= aangesien) julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar 
Christus is en aan die regterhand van God sit. 2Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde 
is nie." 

55 Fil 1 :8: "Want God is my getuie hoe ek na ju lie almal verlang met die innige tederheid van Jesus 
Christus." 

56 Ef 5: 1: "Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders." 
57 1 Kor 10:18: "Let op Israel na die vlees: het die wat die offers eet, nie gemeenskap met die altaar 

nie?" 
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bedoel om op dieselfde manier gelees te word nie. Ook die retoriese konteks 
(gedagtestruktuur), kultuurhistoriese konteks, openbaringshistoriese konteks en die 
konteks van die hele Skrif moet hierby in ag geneem word. 

3.3.3.3.1 Retoriese konteks 
Die retoriese konteks van 'n Skrifdeel kan beskryf word op grand van 'n ontleding van 
die gedagtestruktuur (vgl Coefzee 1988:23 en die ontleding van gedagteopbou op 
makrovlak, vgl De Klerk & Van Ransburg 2005:37.:49). 'n Belangrike deel van 
gedagtestruktuurontleding is juis om die samehang tussen die verskillende 
struktuurkomponente aan te dui. lndien dit uit die gedagtestruktuur blyk dat twee of 
meer gedagtes konkluderend of oorsaaklik saamhang, kan die eksegeet die 
moontlikheid van 'n heilsfeit-opdrag oorweeg. 

'n Voorbeeld hiervan is in die gedagtestruktuurontleding wat Coetzee (1988:34) van 
Jakob us 4:6b-10 gemaak het. In die perikoop kom die partikel oov net een keer voor 
(4:7). Nogtans kan uit die daaropvolgende parallelle rangskikking van gedagtes afgelei 
word dat nie minder nie as tien opdragte in hierdie een heilsfeit begrond word. Dit blyk 
verder dat twee van die imperatiewe in werklikheid parakleties van aard is, aangesien 
die bevel telkens direk verbind word aan 'n belofte (Coetzee 1988:34). 

3.3.3.3.2 Kultuurhistoriese konteks 
Aangesien die Skrif gewoonlik tydgerig is (Coetzee 1995a: 16), het oak die opdragte 
wat God daarin gee - selfs blywende opdragte - dikwels 'n tydgerigte aard. God het 
immers nie sy opdragte in 'n tydlose vakuum gegee nie, maar binne 'n kultuur
historiese situasie. So word in 1 Timoteus 2:1-2 aan gelowiges opgedra om voor
bidding te doen "vir konings en almal wat hooggeplaas is". Die tydgerigte "vir konings" 
weerhou die hedendaagse eksegeet nie daarvan om hierdie opdrag met normatiewe 
gesag oak van toepassing te maak op byvoorbeeld 'n staatspresident nie. Desgelyks is 
die tydgerigte verbod dat jy nie iemand anders se "as of esel" mag begeer nie (Eks 
20:17) oak van toepassing op hedendaagse besittings soos 'n motor of 'n rekenaar. 

Om te onderskei tussen opdragte wat as blywende opdragte bedoel is en opdragte wat 
bloat situasiegerig is, oftewel om te onderskei tussen opdragte met normatiewe gesag 
en die met historiese gesag, moet die eksegeet die Skrifdeel binne sy kultuurhistoriese 
konteks plaas.58 

Om vas te stel of 'n bepaalde opdrag slegs deel uitmaak van die kultuurhistoriese 
inkleding van die Skrifdeel of nie, is die hem\eneutiese reel dat die Skrif sy eie 
Verklaarder is deurslaggewend. Die eksegeet kan met ander woorde nie net op grand 
van buitetekstuele bronne of bloat subjektiewe oorwegings besluit dat 'n bepaalde 
Skrifopdrag as kultuurhistoriese inkleding beskou kan word nie, maar die Skrif self 
moet daarvan blyke gee. 

58 Hierby meet egter gewaak word teen die idee dat sekere opdragte (die met normatiewe gesag) 
tydgerig is terwyl ander opdragte (die met slegs historiese gesag) oak tydgebonde is. Opdragte met 
historiese gesag bly steeds deel van die tydgerigte inkleding van die Skrif. 
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Samevattend blyk dit dat die eksegeet veral aandag moet gee aan die begronding van 
elke opdrag in die Skrifdeel. Opdragte wat in 'n geopenbaarde heilsfeit begrond is, kan 
beskou word as blywende opdragte; opdragte wat in kultuurhistoriese argumente 
begrond is, kan egter beskou word as situatiewe opdragte. 

3.3.3.3.3 (Openbarings-)historiese konteks . 
Veral in historiese stof is daar dikwels nie 'n formele gedagtestruktuur waaruit die 
samehang tussen heilsfeit en opdrag aangedui kan word nie. In sulke gevalle kan die 
samehang soms afgelei word uit die historiese situasie. 

'n Voorbeeld hiervan word gevind in die geskiedenis van die vermeerdering van die 
brode (Matt 14:14-21 ). In die perikoop is daar twee opdragte van Jesus wat as 
grammatikale imperatiewe weergegee word. Wanneer die dissipels se dat hulle net vyf 
brode en twee visse het, gee Jesus die opdrag (imperatief): "Bring dit hier vir My" 
(14:18), en daarna (14:19) gee Hy die skare bevel om op die gras te gaan sit. Albei 
hierdie opdragte is egter op die historiese situasie gerig._Di! is duidelik nie bedoel as 
blywende opdrag met normatiewe gesag vir alle tye nie. Nogtans het dit beslis 
historiese gesag. 

In die wonder van die vermeerdering van die brode het Jesus onteenseglik 'n heilsfeit 
geopenbaar wat op ongeskrewe wyse openbaringshistories daarin opgesluit le. Hierdie 
heilsfeit is naamlik dat Jesus kan doen wat menslik onmoontlik is. Hy is die Messias, 
die Seun van God. En, hierop gegrond, is ook die ongeskrewe opdrag: Glo in Hom! 

3.3.3.3.4 Konteks v~n die hele Skrif 
(1) Openbaringshistoriese lyne van die betrokke Bybelboek 
In die onderskeid tussen hei/sfeit en opdrag is dit nodig om die openbaringshistoriese 
gerigtheid van die betrokke Bybelboek in ag te neem. As voorbeeld kan weer eens die 
vermeerdering van. die brode (Matt 14:14-21) geneem word. Hier bo (3.3.3.3.3) is 
daarop gewys dat die ongeskrewe opdrag in hierdie perikoop neerkom op die 
volgende: Glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Hierdie opdrag sluit ten 
nouste aan by die openbaringshistoriese gerigtheid van die Evangelie volgens 
Matteus, naamlik om mense te laat glo dat Jesus die Messias van God is. 

(2) Openbaringshistoriese lyne van die Skrif as geheel 
Die voorbeeld uit 1 Korintiers 11 (3.3.3.3.2 hier bo) is reeds 'n aanduiding dat die bree 
openbaringshistoriese lyne in die Skrif, byvoorbeeld God se skeppingswerk, in die 
eksegese in ag geneem moet word. In die eksegese behoort elke opdrag dan binne 
die konteks van die openbaringsgeskiedenis geplaas te word om binne daardie 
konteks te oordeel of dit bedoel is as 'n blywende opdrag of nie. 

'n Voorbeeld hiervan is die opdrag in Handelinge 15:28,-29: "Want die Heilige Gees en 
ans het besluit om verder geen las op julle te le nie as hierdie noodsaaklike dinge: dat 
julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery." 
lndien die lyn egter vanaf die Ou- na die Nuwe-Testamentiese Skrifopenbaring gevolg 
word, is dit duidelik dat die ou seremoniele wette (wat onder meer die eet van bleed 
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verbied het) in Christus hulle vervulling bereik het en daarom nie meer bindend is nie. 
Gevolglik word die verbod op die eet van bleed en van dit wat verwurg is oor die 
algemeen in die gereformeerde eksegese beskou as 'n opdrag wat gerig was op die 
destydse situasie en nie as iets wat as 'n blywende opdrag geld nie. Dit betaken egter 
nie dat sulke dele niksseggend is vir die huidige tyd nie. Die betekenis van hierdie 
Skrifdele meet steeds deur Skrifgetroue eksegese en hermeneuse uitgemaak word. 

(3) Skrif-met-Skrif-vergelyking 
Direk in aansluiting by die bree openbaringshistoriese lyne van die Skrif is die 
eksegetiese proses van Skrif-met-Skrif-vergelyking. Om tussen heilsfeit en opdrag in 'n 
bepaalde Skrifdeel te onderskei, kan ander uitsprake elders in die Skrif rigtinggewend 
wees. Weer eens kan die geskiedenis van die vermeerdering van die brode (Matt 
14:14-21) as voorbeeld dien. Die konklusie dat die ongeskrewe opdrag van die 
perikoop neerkom op "Gia!", word in die lig van 'n ander Skrifuitspraak duidelik: Markus 
6:52 getuig dat die wonder van die brode bedoel was om mense tot geloof te bring. 

3.3.4 Onderskeid tussen fokuspuot en bysaak 
3.3.4.1 Sintaktiese en stilistiese markers 
In die bree gesien, kan as vertrekpunt geneem word dat die grammatikale hoofsin die 
fokuspunt van 'n Skrifdeel sal stel en bysinne en deelwoordfrases die bysake. Aan die 
ander kant is daar in die Nuwe Testament ook talle voorbeelde van hoofsinne wat 
bysake stel en bysinne wat die fokuspunt van die teks bevat. De Klerk (1988:44-46) se 
ontleding van Efesiers 3:14-21 toon byvoorbeeld dat die fokuspunt van die perikoop 
nie in'die grammatikale hoofsin (3:14-15) gevind word nie, maar in die daaropvolgende 
drie bysinne.wat telkens deuriva ingelei word (3:16-19). 

3.3.4.2 Konteks 
3.3.4.2.1 Retoriese konteks 
Nog veel meer as by die onderskeid tussen ver/ossingsfeit en opdrag is gedagtestruk
tuurontleding van belang vir die onderskeid tussen fokuspunt en bysake in 'n perikoop. 

'n Voorbeeld hiervan word gevind in die gelykenis van die Fariseer en die tollenaar 
(Luk 18:9-14 ). 'n Gedagtestruktuurontleding van die perikoop laat blyk dat die 
gelykenis gestruktureer is in 'n ringkomposisie (diamantstruktuur). Aan die begin van 
die gelykenis (18:9) noem Lukas die fokuspunt van die gelykenis: Jesus vertel die 
gelykenis met die oog op mense wat dink dat hulle in hulleself regverdig (C5iKaio1) is en 
op ander neersien. Aan die einde van die perikoop gaan dit oor wie werklik 
geregverdig (C5EC51Kaiwµtvoi;;) is. Die fokuspunt van die gelykenis moet dus nie in die 
optrede van die Fariseer en die tollenaar gesoek word nie, maar in die feit dat God ons 
voor Hom regverdig stel. 

3.3.4.3.2 Kultuurhistoriese konteks 
Sams kan ook die kultuurhistoriese konteks lig werp op wat as fokuspunt van 'n 
perikoop beskou meet word. 'n Voorbeeld hiervan is uitgewerk deur De Klerk en Van 
Rensburg (2005:52-63) met 1 Petrus 2:11 - 4:19. Aangesien die eerste lesers van die 
Petrusbrief se sosiale en politieke omstandighede die was van vreemdelinge 
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(= uitlanders) en bywoners wat baie deur die landsburgers veronreg is, was hulle 
geneig om hulleself te verdedig deur oak op hulle beurt onreg te pleeg. Petrus wil hulle 
daarom oortuig om juis te midde van hulle uitlanderskap hulle steeds te gedra soos 
God dit wil he (De Klerk & Van Ransburg 2005:62). Hierdie algemene opdrag word in 
1 Petrus 2:11-12 aangetref en kan dus geneem word as fokuspunt van die hele 
onderdeel van die brief (2: 11 - 4: 19). 

3.3.4.3.3 (Openbarings·)historiese konteks 
Soos by die onderskeid tussen heilsfeit en,opdrag kan die historiese konteks waarin 'n 
perikoop staan, 'n sterk aanduiding gee waar die fokuspunt daarvan gesoek moet 
word. Neem as voorbeeld hiervan die geskiedenis van Jesus se begrafnis (Matt 27:57-
66). Die fokuspunt van hierdie perikoop is, histories beskou, in Matteus 27:60: Jesus is 
begrawe. Ander historiese feite word as bysake gestel wat uiters belangrike 
oodersteuning bied aan die historiese feit van Jesus se begrafnis. Hierdie historiese 
feite sluit in sake soos wie Hom begrawe het (27:57-59), die ooggetuies van sy 
begrafnis (27:61 ), die verseeling van die graf deur die Jade (27:62-66). 

3.3.4.3.4 Konteks van die hele Skrif 
(1) Openbaringshistoriese lyne van die betrokke Bybelboek 
Ter illustrasie dien die perikoop Lukas 6:1-11 (op die Sabbat tel die dissipels koringare 
op en Jesus genees die man met die verdorde hand). Geplaas binne die konteks van 
Lukas 4 - 6, blyk dit dat die Evangelis 'n reeks insidente beskryf waarin telkens 
aangetoon word dat Jesus waarlik die Kup1oc; is: Jesus is Kup1oc; oar die demone (4:31-
37), Kup1oc; oar siekte (4:38-40), Kup1oc; van alle skepsels (5:1-11), Kup1oc; oar siekte 
(5:12-26). En nou, in 6:1-11, is die fokuspunt weer Jesus se KUp1oc;-skap: Hy is KUp1oc; 
66k van die Sabbat. Hieruit blyk dit dat 6:5 die fokuspunt van die perikoop bevat: Jesus 
is Here (Kup1oc;) - 66k van die Sabbat. 

(2) Openbaringshistoriese lyne van die Skrif as geheel en Skrif·met-Skrif-
vergelyking 

In 'n sekere sin het elke Skrifdeel 'n besondere plek binne die geheel van die Skrif
openbaring en moet dit oak binne daardie geheel verstaan word. Dit geld natuurlik ook 
vir die fokuspunt van so 'n Skrifdeel. 

'n Voorbeeld van 'n perikoop wat kwalik anders as vanuit die bree openbarings
historiese lyne van die Skrif verstaan kan word, is die geslagsregister van Jesus in 
Matteus 1:1-17. In die geslagsregister word die verbondslyn vanaf Abraham (1:1) tot 
by Christus getrek. Vanuit openbaringshistoriese oorwegings is dit duidelik dat die 
geboorte van Jesus juis die ver:vulling van die beloftes van die verbond was. 
Matteus 1 :1 vermeld ook duidelik dat Christus "die seun van Dawid" is. Vanuit Skrif
met-Skrif-vergelyking is oak die openbaringshistoriese betekenis van Dawid duidelik: 
hy is die koning uit wie se nageslag die Messias gebore sou word. Sowel die 
verbondslyn (Abraham) as die koningslyn (Dawid) word in 1:1 saamgetrek, wat dan 
beskou kan word as die fokuspunt van die geslagsregister van Jesus. 
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3.3.5 Teologiese sintese as donum interpretationis 
Nadat 'n hele aantal hulpmiddels hier bo aan die hand gedoen is - sintaktiese, stilis
tiese, kultuurhistoriese en openbaringshistoriese oorwegings - meet weer benadruk 
word dat die verklaring van die Skrif nie 'n meganiese proses is nie. Die aanwending 
van die vermelde (en ook nog ander) hulpmiddels is uiters belangrik, maar dit is slegs 
deel van die proses van teksanalise. Met die inligting wat uit die analitiese deel van die 
eksegese versamel is, meet die eksegeet nou oorgaan tot die belangrikste deel van 
die Skrifuitleg, naamlik die sintese. Grosheide (1929:64) verwys na die sintetiese 
eksegese of die bepaling van die dieper sin (LW nie die "diepere sin" waarna die 
allegoriese verklaring op seek is nie!). Sommige skrywers verwys daarna as die 
teologiese eksegese, as 'n derde stap na die grammatiese en die historiese eksegese 
(vgl Berkhof 1971 :133 ev). 

Ook by die onderskeid tussen hei/sfeit, opdrag, fokuspunt en bysake kan nie volstaan 
word met die analitiese eksegese nie. Van die eksegeet word onderskeidingsvermoe 
geverg wat slegs die Heilige Gees aan horn kan verleen. Hierdie 
onderskeidingsvermoe is wat bekend staan as die donum interpretationis (die gawe 
van interpretasie). Die gawe wat die Gees tot interpretasie gee, is egter nie iets socs 'n 
"inwendige lig" wat buite die Skrif om gegee word nie. Die eksegeet ontvang juis groter 
duidelikheid en insig in sy besigwees met die Skrif. 

Slegs noukeurige grammaties-historiese eksegese kan lei tot die bepaling van die 
diepe sin van 'n Skrifdeel (Grosheide 1929:65). Die diepe betekenis word nie met 
verloop van tyd 'n ander betekenis nie. Die verklaarder sien egter in sy besigwees met 
die betrokke Skrifdeel ander Skrifdele raak waarmee die Gees horn s6 lei dat hy 
duideliker sien hoe hierdie Skrifdeel verstaan meet word, ook binne sy eie tyd en 
omstandighede. 

Ook die teologiese sintese is onderworpe aan wetenskaplike kontrole. Die gewone 
wetenskaplike weg is dat die sintese van al die onderdele van die Skrifdeel sorgvuldig 
rekenskap meet gee - van opdrag en heilsfeit, van fokuspunt en bysaak. Die sintese 
mag nie die betekenis van die teks verle tot iets anders as wat daar staan nie. Eerder 
wil die sintese deurdring tot die kern van die openbaring van God in die teks en wil dit 
in die hermeneuseproses hierdie openbaring oordra na die omstandighede van 
vandag. Die sintese kom uiteindelik by die vraag: Wat openbaar God hier aan ons, aan 
my? (vgl Grosheide 1929:66). 

3.3.6 Hermeneuse as gawe van profesie 
Ten einde te kan se wat God aan ons hier en vandag se, gaan die sintetiese eksegese 
oor na wat bekend staan as die hermeneuseproses. Dit is die proses waarin die 
resultaat van die hele proses van eksegese (grammaties-historiese analise en die 
sintetese) waarin gepoog is om vas te stel wat God in die betrokke Skrifdeel openbaar, 
oorgebring word na die hedendaagse leser of hoarder. Vir die hermeneuseproses is 
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daar nie vasgestelde reels nie. Hierby is die gawe van profesie wat God deur sy Gees 
gee, onontbeerlik (vgl Rom 12:6-7;59 1 Kor 14:360

). 

By die proses van hermeneuse is dit belangrik dat die eksegeet ook 'n analise maak 
van ons eie hedendaagse sosiale konteks. Natuurlik beteken dit nie dat die sosiale 
konteks van die hoarders bepalend mag wees vir wat God se nie, of dat dit 'n veto kan 
plaas op die resultaat van die eksegese nie. Dieselfde wetenskaplike kontrole geld 
daarom by die hermeneuse as wat by die teologiese sintetese geld: dit moet berus op 
die resultate van die eksegese en sorgvuldig rekenskap gee van al die onderdele van 
die teks - opdrag, heilsfeit, fokuspunt en bysaak. 

3.3.7 Geen meganiese reels nie 
Aangesien die hele eksegeseproses, in sy grammatiese en in sy historiese fasette, 
maar veral in die proses van sintese en hermeneuse, in werklikheid nie sonder die 
interpretasiegawe van die Heilige Gees kan geskied nie, is dit nie moontlik om dit as 
blote meganiese toepassing van hermeneutiese reels te beoefen nie. Die Skrif
verklaarder moet biddend werk dat die Heilige Gees horn die insig sal gee om te 
interpreteer en die gawe om te onderskei wanneer hy poog om te bepaal wat werklik 
God se blywende opdrag vir ons vandag is, wat slegs as situatiewe opdragte beskou 
kan word, en wanneer bepaal word wat die fokuspunt van 'n Skrifdeel is en wat geld as 
bysake. -

59 Rom 12:6-7: "En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: 7is 
dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die 
lering." 

60 1 Kor 14:3: "Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoe
diging." 
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Hoofstuk 4 
, :'EKSEGESE EN HERMENEUSE 

4.1 Bedoeling met die eksegese en hermeneuse in hierdie boek 
Die bedoeling met die eksegetiese en hermeneutiese deel van hierdie boek 
(Hoofstukke 5 - 15) is nie om volledige detail-eksegese weer te gee nie. Die bedoeling 
is eerder om telkens in 'n neutedop die eie verklaring en toepassing van die betrokke 
Skrifdeel bevatlik en op so 'n wyse saam te vat dat dit kontroleerbaar is. Oak word 
gepoog om met hierdie werkswyse die verskille wat daar in die twee (of meer) 
verklarings en toepassings mag wees, na die oppervlakte te laat kom. 

Oar die afgelope dekades is die betrokke Skrifdele meermale binne die geledere van 
die GKSA geeksegetiseer. Daar is dus nie nou 'n paging tot omvattende dokumen
tering nie, maar eerder het hierdie aanbieding die aard en eienskappe van 'n gesprek 
tussen een eksegeet en 'n ander eksegeet. In die gesprek word die fokus dan laat val 
op die onderdeel/fase/faset van die eksegese waar een van die eksegete of albei 
vermoed die verskil van mening bestaan. 

4.2 Beginsels vir die beoordeling van die eksegese en hermeneuse 
In die bestudering van die vraagstuk van vroue in die besondere dienste word daar, 
soos by ander eksegetiese vraagstukke, van sekere voorveronderstellings en vertrek
punte uitgegaan. Alie eksegese en hermeneuse wat oar die vraagstuk van vroue in die 
besondere dienste gedoen word, word in die lig van hierdie voorveronderstellings en 
vertrekpunte beoordeel en dan word besluit of die eksegese en hermeneuse geoor/oof 
of ongeoor/oof is. Geoorloofde eksegese en hermeneuse word verder beoordeel aan 
die hand van die eksegetiese raamwerk van die grammaties-historiese model (vgl 3.2.1 
hier bo), naamlik of dit eksegeties houdbaar of onhoudbaar is.61 Verder word oak 

61 Aanvanklik is die terme "wetenskaplik geldig" of "ongeldig" oorweeg. Dit het egter geblyk dat hierdie 
terme tot misverstand kan lei. Die onderskeid "geldig/ongeldig" is immers deur die relasionele 
waarheidsbeskouing filosofies belas met die beskouing dat daar meer as een geldige waarheid is. 
Die relasionele waarheidsbeskouing bied ruimte vir die taal- en werklikheidsbeskouing van 
byvoorbeeld Derrida met sy dekonstruksie wat die idea van 'n vasstaande waarheid verwerp. 
Hierteenoor berus hierdie studie op die oortuiging dat God se Woord wel sy openbaring van die 
vasstaande, onveranderlike waarheid oor Homse/f, sy wil en ons verlossingsweg bevat. Daarom is in 
hierdie studie berekend gekies vir die terme "eksegeties houdbaar/onhoudbaar". Daarmee word 
gese dat eksegese getoets moet word aan die eksegetiese raamwerk van die grammaties-historiese 
model. As eksegese wel aan die vereistes van die raamwerk beantwoord, word dit beskou as 
eksegeties houdbaar. 
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geoordeel of dit eksegeties oortuigend is. Eksegese kan meer of minder oortuigend 
wees. 

Vanwee ons menslike beperktheid en ons sondigheid kan dit gebeur dat eksegete wie 
se eksegese in die lig van die uitgangspunte geoorloof is en wat eksegeties houdbare 
en oortuigende eksegese doen, tog 'n Skrifgedeelte verskillend verstaan - selfs binne 
een kerkverband. In sulke gevalle word in hierdie studie aangetoon waar die swak en 
die sterk punte van die eksegese en hermeneuse is. 

4.3 Die Bybel se gerigtheid op harte, nie op strukture en konvensies nie 
Hier bo onder 3.2 ("Die Bybel is ewig en altyd geldend") is beredeneer op watter wyse 
die Bybel altyd geldend is. Veral tersaaklik vir die eksegetiese hoofstukke van die 
dokument is die belydenis dat dit in die Bybel ten diepste gaan oar die volgende: 

• God se kommunikasie aan die mens oar Homself en oar die wyse waarop Hy 
verlossing bewerk en sodoende die verhouding tussen Hom en sy beelddraer 
herstel tot die van (bv) 'n ouer en sy kind. 

• Die wyse waarop God wil he dat 'die verloste se lewe moet wys dat hy/sy leef 
vanuit die herstelde verhouding met God. 

Gepaard met die feit dat die Bybel die ewige en altyd geldende Woord van God is, 
moet ook rekening gehou word met die tydgerigte aard daarvan. Juis omdat die Bybel 

· die ewige en altyd geldende Woord van God is, is dit ook - kronologies beskou in die 
eerste plek - gerig op die eerste lesers binne hulle lewensomstandighede. Elke boek 
van die Bybel is daarom geformuleer in die taal en idioom wat die eerste lesers kon 
verstaan. Ook is elke Bybelboek gefokus op die lewensomstandighede waarbinne die 
eerste lesers hulle bevind het, asook op die problematiek en historiese kwessies 
waarmee hulle geworstel het. In sy gesagvolle Woord het God, deur menslike 
skrywers, aan die eerste lesers/hoorders bekendgemaak hoe hulle hulle lewe te midde 
van die destydse omstandighede moes inrig en watter geloofsperspektief hulle op die 
problematiek van hulle tyd moes he. Oak het Hy aan hulle bekendgemaak watter 
optrede en gesindheid vir Hom verwerplik is en watter gedragswyses volgens sy wil is. 
Hierdie bekendmaak geld oak vir samelewingskonvensies. In sy Woord laat God blyk 
watter samelewingskonvensies Hy goedkeur en watter Hy verwerp. Dit doen Hy direk 
(bv die afkeur van menseoffers en homoseksualisme) of indirek (bv die afkeur van 
onbillike praktyke binne die slawerny van destyds), onmiddellik (bv menseoffers) of met 
verloop van tyd (bv die poligame huwelike), en soms deur 'n duidelike korrektief op 
sulke samelewingskonvensies te stel (bv die huwelik). Hierdie openbaring van God oor 
watter optrede en perspektiewe volgens sy wil is, bly altyd geld ongeag samelewings
konvensies. 

Dit is duidelik dat die Bybel nie in die eerste plek (samelewing-)strukture wil herskep of 
herstruktureer nie, maar mense se harte. Die veranderde hart word geroep om te 
getuig en dit veroorsaak dan dikwels dat bepaalde samelewingstrukture en spesifieke 
samelewingskonvensies hervorm word (bv slawerny). 
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Om dus die betrokke perikope te eksegetiseer met die uitgangspunt dat, indien daar 
nie uitsprake is wat die stelsel as onaanvaarbaar tipeer en gelowiges opdragte gee om 
dwars daarteen in te funksioneer nie, die stelsel op sigself as "heilig" verklaar word, is 
nie gereformeerde eksegese nie. 
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Hoofstuk 5 
OU-TESTAMENTIESE SKRIFDELE: 

OPSOMMING VAN RELEVANTE SKRIFGEGEWENS 

5.1 lnleiding: enkele sake vir besinning62 

In hierdie opsomming van relevante Skrifgegewens uit die Ou Testament kom die 
gegewens rondom die skeppingsvertellings eerste aan die orde: die feit dat n6g man 
n6g vrou minderwaardig is (5.2) en die feit dat daar wel 'n onderskeid tussen man en 
vrou is (5.3). In 5.4 word die implikasie van die sondeval aan die orde gestel en in 5.5 
die plek van die vrou in die Ou-Testamentiese samelewing. Die hoofstuk eindig met 'n 
bespreking van die vrou in die "amp" in die Ou Testament (5.6). 

5.2 Die skepping: Nie een minderwaardig nie 
5.2.1 Man en vrou is na die beeld van God geskep 
God het die mens geskep, manlik en ook vroulik het Hy hulle gemaak (Gen 1 :27). Hy 
het albei geslagte na sy beeld geskep (Gen 1 :27). Nie een van die geslagte is dus 
minderwaardig nie. (Vgl Bylae-1988, punt 2.1 :23.) 

5.2.2 God het man en vrou in noue verwantskap geskep 
Met die skepping van die mens het God 'n noue verwantskap tussen man en vrou 
gestel (Gen 2:21-22; vgl Bylae-1988, punt 2.2, p. 23). Hulle word in die huwelik tot 'n 
eenheid saamgevoeg (Gen 2:24). God het nie eers 'n androgene mens (dit wil se 'n 
man-vrou-wese) geskep en die as man en vrou laat differensieer nie (vgl ook Van Gie 
1994:26), maar in die menswees self 'n oorspronklike onderskeid tussen manlik en 
vroulik daargestel.63 

5.2.3 Man en vrou ontvang 'n regeeropdrag 
Die regeeropdrag moes deur man en vrou uitgevoer word (Gen 1 :28; vgl Bylae-1988, 
punt 2.3, p. 24). In Genesis 1 :26 word spesifiek die werkwoord in die meervoud 
gebruik, wat dus dui op man en vrou saam. In Genesis 2 word die volgende orde 
voorgehou; eers die man se skepping en daarna die van die vrou. Volgens Genesis 
2:15-17 word spesifiek aan die man die opdrag gegee om te bewerk en te bewaak. Of 

62 In hierdie hoofstuk word inligting van rapporte wat voor GKSA-sinodes gedien he!, opgesom en 
verwerk. 'n Woord van dank aan Paul Kruger en Herrie van Rooy vir hulle bydrae in hierdie verband. 

63 Van Gie (1994:26-27) argumenteer dat die siening van man en vrou as absolute gelykes saamhang 
met die beskouing dat hulle gelyktydig geskep is. Afleidings uit Genesis dat die mens (adam) aan die 
begin seksloos geskep is en pogings om Genesis 2 met die Griekse mite van die androgene mens in 
ooreenstemming te bring, is volgens Van Gie (1994:27) oortuigend afgewys. 
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daaruit afgelei kan word dat daar onderskeid is tussen man en vrou ten opsigle van die 
regeeropdrag, is 'n vraag. 

5.3 Die skepping: Onderskeid tussen man en vrou 
5.3.1 Die vrou is die man se helper wat by horn pas 
Die vrou is die man se hulp (ezer). "Hulp-wees" dui nie op minderwaardigheid nie. God 
word immers oak as Hulp (ezer) aangedui (Eks 18:4, Deut 33:7,26,29; Ps 20:3, 146:5, 
en ander plekke). Die vrou vul die man aan in die uitvoering van sy skeppingsopdrag 
(Gen 2:15) as iemand wat self oak 'n skeppingsopdrag ontvang het (Gen 1 :28). In die 
opsig is daar sprake van gelykheid, maar terselfdertyd oak van ondersteuning- en dus 
"ongelykheid". Die vrou is medeverantwoordelik in die uitoefening van die 
heersersopdrag, maar nie primer verantwoordelik nie. Die een aan wie hulp verskaf 
word, beklee die posisie van "eerste ender gelykes" (skeppingsprimaat). Sowel man as 
vrou regeer (saam), maar elkeen in sy eie hoedanigheid. (Bylae-1988, punt 2.4.1, p. 
24-26) Of hierdie differensiasie in die regeertaak slegs vir die huweliksverhouding geld, 
of ook vir die verhouding tussen alle vroue met alle mans, kan nie uit hierdie Skrifdeel 
afgelei word nie. Wat wel afgelei kan word, is dat die differensiasie ten minste vir die 
verhouding tussen mans en vroue in die huwelik geld, naamlik die "hoofskap van die 
man". 

Die vrou is ook die man se aanvulling. Die woord kenegdo wat saam met ezer gebruik 
word, kan weergegee word as "soos sy teenoorstaande", "as sy komplement", "as 
iemand wat by horn pas". Die vrou is die man se "wederhelfte" wat horn aanvul ten 
opsigte van die liggaamlike, emosionele, geestelike, ens. Die woord kenegdo versterk 
die woord ezer en beklemtoon die paradoks van "ongelyke gelykheid" tussen man en 
vrou. 

Die skeppingsprimaat van die man met die gepaardgaande skeppingskomplement van 
die vrou word nie in die Ou Testament uitdruklik op die voorgrond gestel nie, maar 
word wel in die Nuwe Testament uitdruklik vermeld (vgl bv 1 Kor 11 :8; 1 Tim 2: 13). 

5.3.2 Verskillende name aan man en vrou 
Die man gee die vrou die naam ilo/~ (isjsjah). Juis die feit dat Adam aan haar 'n naam 
gee, is 'n aanduiding van sy hoofskap (vgl ook Van Gie 1994:31). Die woordspeling w~~ 
(isJ) en ilo/~ (isjsjah) kan enersyds dui op die primaat van die man (dat die vrou uit die 
man geneem is), en andersyds op eenheid (Bylae-1988, punt 2.4.2, p. 26-27). Hierin is 
daar 'n aanduiding van die hoofskap van die man. Of hierdie hoofskap slegs vir die 
huweliksverhouding geld, of ook vir die verhouding tussen alle vroue en alle mans, kan 
egter nie afdoende uit hierdie Skrifdeel afgelei word nie. 

5.3.3 Leidinggewing van die man is liefdesdiens en nie heerskappy nie 
Die feit dat die vrou uit die man geneem is en die man van sy pa en ma af weggaan en 
met sy vrou saamleef (Gen 2:24), wys op die hegte eenheid tussen man en vrou in die 
huwelik, maar veral op die primaat van die man. Deur sy ouers te verlaat is die man die 
inisieerder van die nuwe gesin wat voortaan nie meer ender hoofskap van sy pa sal 
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staan nie, maar onder sy eie hoofskap. Terselfdertyd getuig dit ook van selfverloening 
(en dus liefdesdiens) ter wille van sy vrou met wie hy nou saamleef. 

5.3.4 Adam is eerste gemaak 
God se skeppingsorde dui daarop dat die man en vrou elk binne die huwelik 'n plek 
gekry het en dat hierdie orde nie ge"ignoreer moet word nie. Vergelyk byvoorbeeld die 
plek van die eersgeborene in die Ou Testament. Tog dui hierdie skeppingsorde nie op 
'n rangorde van belangrikheid of daarop dat die vrou slaafs afhanklik van die man is nie 
(Bylae-1988, punt 2.4.4, p. 28-29). 

5.4 Die sondeval 
5.4.1 Die vrou neem wederregtelik die leiding 
Uit die vertelling soos opgeteken in Genesis 3 blyk dit dat die vrou die leiding geneem 
het met die sondeval. Dit maak haar nie skuldiger as Adam nie, maar wys dat die vrou 
by die sondeval die leidinggewende rol van haar man oorgeneem het (vgl 1 Tim 2) 
(Bylae-1988, punt 3.1, p. 29-30). Na die sondeval kom God dan ook nie eerste na die 
vrou toe nie, maar na haar man toe (Gen 3:9). Dit bevestig dat die man die een is wat 
God primer verantwoordelik gemaak het en daarom tot verantwoording roep (vgl ook 
Rom 5:12 ev). 

5.4.2 Gevolge van die sondeval 
Die geskape differensiasie by die man en die vrou kom ook in 'n geslagspesifieke 
manier tot openbaring in die gevolge van die sondeval (Bylae-1988, punt 3.2, p. 30). 
Die sondeval het naamlik ernstige gevolge vir die verhouding tussen die man en sy 
vrou. 

Aan die vrou word gese "na-jou man sal jy hunker'' (3:16). Die woord "hunker" .('l!Di?~~r;i) 
kan dui op 'n drang om te besit. As gevolg van die sonde sal die vrou daarna street om 
die man se heersposisie in te neem; dus teen horn te rebelleer.64 Hierdie hunkering na 
die man is nie 'n opdrag aan die vrou nie, maar deel van die gevolge van die sondeval. 

Die man sal daarop antwoord deur in plaas daarvan om verantwoordelike leiding te 
gee, sy vrou heerssugtig te onderdruk; haar dus te tiranniseer.65 Die oorspronklike 
Godgegewe leidinggewende posisie van die man verword dus as gevolg van die sonde 
tot oorheersing. "Heers" is hier dee! van die vloek van God en nie 'n opdrag aan die 
man nie (Bylae-1988, punt 3.3.2, p. 30-31 ). 

64 Die woord iJ;Ji?lWr;t word in Hooglied 7:10 in 'n positiewe sin gebruik om seksuele toegeneentheid te 
beskryf. Verskeie eksegete verstaan daarom die uitspraak in Genesis 3:16 s6 dat die vrou, ten spyte 
van die pyn van kindergeboorte, steeds 'n seksuele hunkering na die man sal he, wat horn dan in 'n 
magsposisie sal plaas. Dieselfde woord word egter in Genesis 4:7 in negatiewe sin gebruik: die 
sonde wil Kain in sy mag kry, maar hy moet daaroor heers. Verskeie navorsers toon aan dat 
Genesis 3:16 daarop dui dat die vrou die man na die kroon sal wil steek, maar dat hy dit nie sal 
toelaat nie (hy sal oor haar heers). · 

65 Die woord wat vir "heers" gebruik word, hoef nie op magsmisbruik te dui nie, maar dui in hierdie 
konteks wel op oorheersing. Die gesamentlike heersersopdrag wat die mens (manlik en vroulik) 
volgens Genesis 1 :28 ontvang het, word hier deur die man eensydig op die vrou gekeer. 
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5.5 Die plek van die vrou in ~ie Ou-Testamentiese samelewing 
In die Ou-Testamentiese samelewing het die vloek se deurwerking daarin sigbaar 
geword dat die leiding wat die man moes gee, dikwels in heerssug ontaard het. 

5.5.1 Onderhorige posisie van die vrou 
In die Ou Testament blyk dit telkens dat die vrou in die samelewing dikwels 'n 
ondergeskikte posisie beklee het en as weinig meer as 'n besitting gereken is. Die 
woorde van Lameg teenoor sy vroue (Gen 4:23), Lot se voorstel (Gen 19:6-8), 
Absolom wat sy halfsuster verkrag (2 Sam 13) en die behandeling van die Leviet se 
byvrou (Rig 19) is sprekende voorbeelde. Onder die heidene het die wet van die 
sterkste nie alleen tussen mans gegeld nie, maar ook ten opsigte van vroue. Tydens 
oorloe is vroue eenvoudig as deel van die buit verdeel. Daar is ook voorbeelde van 
vroue wat hulle mans verag het (bv Migal, 2 Sam 6:16,20). In die lig van Genesis 1 en 
2 is dit duidelik dat hierdie onderdrukking nie volgens God se bedoeling is nie, maar dat 
dit die gevolg van die sonde is. 

Binne die verbondsvolk is daar ook talle voorbeelde van gelowige mans wat vroue 
misbruik het (bv Dawid, 2 Sam 11 :2-5) en gelowige. vroue wat hulle mans verneder of 
gemanipuleer het (Rebekka, Gen 27:5-13; Lea en Ragel, Gen 30:15-16). Ook hierdie 
tipe gedrag is nie volgens God se bedoeling nie. 

Tog kan nie alle voorbeelde waar die man in die samelewing, in die geloofsgemeen
skap en in die gesin die leiding neem en die vrou haar vrywillig aan haar man 
onderwerp of 'n beperkte rol in die geloofsgemeenskap speel, afgemaak word as 
uitgediende patriargalisme en voorbeelde van 'n slaweposisie van die vrou nie. Baie 
dinge wat by gelowiges van die Ou Testament plaasgevind het, weerspieel nie bloot 
die patriargale opset van 9ie tyd nie, maar dien as voorbeeld vir die kerk van die Nuwe 
Testament (vgl 1 Kor 10:11). So verwys Petrus na Sara se eerbied teenoor Abraham (1 
Pet 3:5-6) as basis vir 'n voorskrif.66 Voorskrifte en voorbeelde van 'n gesonde 
verhouding tussen man en vrou in God se volk tel nie ender <;:lie seremonies, afskadu
wings en heenwysings na Christus wat in die Nuwe-Testamentiese kerk afgeskaf is nie 
(Art 25 NGB). By die verstaan van hierdie voorskrifte en voorbeelde meet die 
verskillende vertrekpunte wat in Hoofstuk 1 en Hoofstuk 2 bespreek is, egter noukeurig 
verreken word. 

5.5.2 Bevryding in die wetlike posisie van die vrou in Israel 
Die sondige heerssug van die man word deur Ou-Testamentiese voorskrifte vir die 
geloofsgemeenskap aan bande gele. Dieselfde geld vir die vrou se "hunker na haar 
man": in die Ou Testament (en die Nuwe Testament) is daar ook beperkings wat die 
vrou opgele word, sodat sy nie na willekeur haar eggenoot se posisie kan opeis nie. 

66 Die feit dat die presiese bedoeling van Petrus met sy verwysing na Sara as voorbeeld uit die Ou 
Testament self nie heeltemal duidelik is nie, neem nie die feit weg dat Sara se gedrag teenoor haar 
man wel as voorbeeld vir die Nuwe-Testamentiese gelowiges voorgehou word nie (vgl Van Rans
burg 2004:249-260). 
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Daar is verskeie voorbeelde van die wyse waarop vroue se posisie in die Ou
Testamentiese samelewing in die algemeen beskerm is. In Numeri 27 word 
byvoorbeeld bepaal dat die dogters van Selofgad ook kan erf, terwyl vroue as 'n reel in 
Israel nie kon erf nie. Vroue mag ook nie soos slawe verkoop word nie. Die man mag 
ook nie sy vrou verstoot deur bloot 'n egskeidingsbrief te gee nie. Daardeur word 
getroude vroue beskerm (Bylae-1988, punt 4.1.1, p. 31-32). Ook weduwees is beskerm 
(Bylae-1988, punt 4.2). 

So het die Here reeds in die Ou Testament 'n korrektief op die sondige heerssug van 
die man aangebring; dit het nie eers in die tyd van die Nuwe Testament plaasgevind 
nie. Daar is egter aanduidings dat die Joodse skrifgeleerdes in die tyd voor Jesus se 
koms beperkings op vroue geplaas het, neergesien het op vroue en dat Jesus juis 
daarteenoor vroue se besondere plek in sy groep volgelinge beklemtoon het. 

5.5.3 Genade vir die vrou in Israel ondanks die sondeval 
Hoewel vroue in die Ou Testament gewoonlik 'n agtergrondsrol vervul, het hulle tog 
groot invloed in die openbare lewe .uitgeoefen. Die koninginmoeders van die konings 
van Juda en Israel is sprekende voorbeelde. Spreuke 31:10-31 skets 'n begenadigde 
vrou wat deelneem aan die openbare lewe en haar man en kinders se respek afdwing. 

Ook word individuele vroue in die Ou Testament genoem wat 'n openbare rol gespeel 
het: 

• Debora tree op as rigter (Rig 4:1 - 5:31) en die permanentheid van haar 
rigterskap blyk uit die feit dat sy "altyd onder die Deborapalm ... gesit" het en dat 
die lsraeliete daarheen gekom het "sodat sy hulle geskille kon byle" (Rig 4:5). 
Debora word nebiah genoem, die vroulike vorm van nabi. "Zij is dus het orgaan 
waardeur God zich openbaart, zij spreekt het woord Gods en kan als zodanig 
ook uitspraak. doen in moeilijke rechtzaken" (Goslinga 1951 :93). Hoewel 
buitengewoon, het Debora ten voile in die diens van die Woord gestaan wat sy 
moes verkondig. Sy het, net soos Samuel, twee funksies verenig ("profeteer" en 
"regspreek"). Hierby het sy ook as rigter opgetree. Sy het vir Barak laat roep en 
in die Naam van die Here 'n opdrag aan horn gegee om die geveg te lei. Dat 
Debora self bewus was van die ongewoonheid van die feit dat sy as vrou die 
funksie van rigter moes vervul, blyk uit 4:9, toe sy vir Barak se: "Goed, ek sal 
saamgaan, maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie: die Here sal vir Sisera 
aan 'n vrou uitlewer." In 'n sekere sin is haar hele optrede (vgl veral haar 
lofsang, veral Rig 5:7) eintlik 'n aanklag teen Israel, omdat die volk so ver 
gedaal het dat geen man teen die onderdrukkers van die volk opgestaan het nie 
en die Here haar, 'n vrou, gevolglik as rigter laat optree het. 

• Atalia het op die troon van Juda gesit (2 Kon 11 ). Sy bekom die posisie egter 
teen die wil van die Here deur 'n staatsgreep uit te oefen. Alles dui daarop dat 
haar koningskap onwettig was (sy het die hele koninklike geslag uitgemoor om 
die koningskap te bekom). Die Here beskik dit dat haar oorblywende kleinseun, 
Joas, gespaar bly en hy na sewe jaar as wettige koning uitgeroep word. S6 kan 
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Atalia (soos lsebel) as 'n voorbeeld beskou word van die vloekgevolge van die 
sondeval, naamlik dat die vrou haar man se posisie of die posisie wat 'n 
eggenoot toekom, "begeer". 

• Hulda was 'n profetes (2 Kon 22:14).67 Die Ou Testament bied egter nie 
getuienis om te oordeel of sy (soos bv Elia en Elisa) deur God geroep was om 
voltyds as profetes op te tree en of sy bloat insidenteel geprofeteer het nie. 
Daar word egter positief oar haar optrede geoordeel en daar is geen aanduiding 
dat haar optrede as profetes as 'n vergryp gesien is nie. 

Die lewe in die lsraelitiese familiekring dui op groat agting vir die vrou as moeder (Gen 
16:4,24,31). Moeders verdien net soveel respek as vaders (Eks 20:12; 21:17. Vgl oak 
Spr 19:26; 20:20; 23:22; 30:17). 

5.6 Die vrou in besondere dienste in die Ou Testament68 

5.6.1 Diens van profeet 
Getuienis van vroue wat voor Pinkster geprofeteer het, is Debora (Rig 4:4 ), Mirjam (Eks 
15:20), Hulda (2 Kon 22:14) en Anna (Luk 2:36) (vgl Bylae-1988, punt 4.5.4.1, p. 35-
37). Daar is egter nie getuienis dat hulle voltyds as profete gedien het nie. Die profete 
van die Here was oak nie soos die priesters en konings in 'n ge'institueerde besondere 
diens, waar opvolging en ander sake volgens 'n gereguleerde patroon geskied het nie. 
Daar is oak nie 'n aanduiding dat alle manlike profete voltyds in 'n besondere diens 
gestaan het nie. Dit is egter nie duidelik of hierdie toedrag van sake enige lig werp op 
die vraag of daar enige geslagtelike differensiasie ten opsigte van die profete-diens 
was nie. 

5.6.2 Diens van priester 
In die Ou Testament is geen aanduiding dat 'n vrou in die diens van priester was nie 
(Bylae-1988, punt 4.5.4.2, p. 37-38). Hierdie toedrag van sake staan in skrille kontras 
tot die heidendom waar tempelprostitute, priesteresse en, in die geval van die 
Romaine, die sogenaamde Vestaalse maagde, diens gedoen het. 

Die feit dat vroue nie as priesters gedien het nie, werp op sigself weinig lig op die 
problematiek van geslagtelikheid in die besondere dienste. In die lig van die groat klem 
op die aard van lering wat saamhang met die priesterdiens, kan die afweslgheid van 

67 Hulda gebruik die bekende boodskapperformule "so se die Here" (2 Kon 22:15, 16). Hierdie woorde 
is deur die profete gebruik om hulle prediking as 'n boodskap van God te identifiseer (vgl 2 Kon 9:1-
13). 

68 Die idee van "amp" in die Ou Testament, veral ten opsigte van profete, meet nie oorspan word nie. 
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vroue in hierdie diens moontlik implikasies h9 vir die leerdiens. (Vgl oak Bylae-1988:37-
38). 

5.6.3 Diens van koning 
In die Ou Testament word verwys na enkele vroue wat leiersposisies beklee het · (bv 
Debora), maar nie na een vrou wat wettig die koningsamp in Israel beklee het nie 
(vgl 5.5.3 hier bo). Die feit dat vroue nie as konings gedien het nie, maar soms wel op 
wettige wyse leiersposisies beklee het, mag moontlik implikasies he vir die siening van 
geslagtelikheid en die regeerdiens. 

5.7 Gevolgtrekking oor geslagtelikheid in besondere dienste in die Ou 
Testament 

Uit hierdie oorsig van gegewens in die Ou Testament kan afgelei word dat geslagtelik
heid by die diens van profeet, priester en koning in Ou Testament 'n rol gespeel het: 

• Priester: Daar is geen getuienis dat vroue as wettige priesters van die Here 
gedien het nie. Op sigself werp hierdie gebrek aan getuienis weinig lig op die 
problematiek van geslagtelikheid in die besondere dienste. In die lig van die 
groat klem op die aard van lering wat saamhang met die priesterdiens, kan dit 
moontlik implikasies vir die leerdiens he (vgl 1.1.6.7). 

• Profeet: Daar is getuienis van vroue wat as profete opgetree het. Hierdie feit 
kan moontlik implikasies he vir die vraagstuk oar geslagtelikheid in die 
besondere dienste (vgl 1.1.6.7). Daar moet egter in ag geneem word dat daar 
nie enige getuienis is dat vroue voltyds as profete gedien het nie, soos die geval 
oak was by sommige manlike profete. Oak hierdie feit sal by die finale gevolg
trekkings oar geslagtelikheid in die besondere dienste in berekening gebring 
word. 

• Koning: Daar is geen getuienis dat vroue as wettige konings gedien het nie, 
maar wel getuienis dat enkele vroue in leiersposisies was. Hierdie getuienis mag 
moontlik implikasies he vir die siening oor geslagtelikheid en die regeerdiens (vgl 
1.1.6.6). 

Om vas te stel wat die implikasie van hierdie gevolgtrekkings is vir die bepaling van die 
rol van geslagtelikheid in die besondere dienste van die Nuwe-Testamentiese kerk, 
moet die openbaringshistoriese verband tussen die Ou en die Nuwe Testament deeglik 
nagegaan word - veral ten opsigte van die "amps"-beskouing69 (vgl 1.1.6.3). 

69 In 1.2 hier bo is aangetoon dat die Ou-Testamentiese dienste van koning, profeet en priester nie 
direk met die Nuwe-Testamentiese dienste van onderskeidelik ouderling, woordbedienaar en diaken 
ge"identifiseer of daarop oorgedra kan word nie. In Christus het die dienste van koning, profeet en 
priester immers 'n bepaalde vervuliing verkry. Daar is dus nie 'n direkte band nie, maar daar is wel 'n 
indirekte verband in die sin dat die besondere dienste vir die Nuwe-Testamentiese kerk bepaalde 
elemente van die Ou-Testamentiese dienste van profeet, priester en koning bevat. 
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Hoofstuk 6: Die vrou volgens die Evangelies 

Hoofstuk 6 
DIE VROU VOLGENS DIE EVANGELIES 

6.1 Vroue as gelowiges 
Dit is opmerklik dat vroue se geloof en gehoorsaamheid voluit in die Evangelies erken 
word en dat dit dien as aangetekende voorbeelde vir die kerk. Hulle geloofsbelewing 
en -belydenis kry voluit plek (Matt 9:22 + Mark 5:34 + Luk 8:48; Matt 15:28; Mark 
12:42; 14:9; Luk 1 :6,24-25,38,60; 2:19,22, 33,37,51; 7:50). 

Vroue word tot opregte berou en bekering aangespoor (Luk 23:27-31) en van hulle 
word geloof en geestelike insig verwag (Luk 24:5-6). 

Die Here lei vroue om hulle geloof te verwoord en voor ander te bely (Joh 4:28-29; 
11 :27). 

6.2 Vroue as deel van die wyer dissipelkring 
Vroue het Jesus tydens sy aardse bediening gevolg (Matt 27:55 + Mark 15:41 + Luk 
23:49,55) en saam met Hom gereis (Luk 8:1-3). Hulle was oak deel van die skares wat 
deur Jesus onderrig en genees is (Mark 6:34, saamgelees met Matt 14:21; Matt 15:30-
31,38). 

Vroue is oak individueel, net soos mans, voluit deur Jesus bedien met sy Woord70 en 
met genesing.71 Jesus het dit selfs as 'n prioriteit vir vroue gestel om van Hom te leer 
(Luk 1.0:41-42). 

Die Here se goedheid aan vroue bring by medegelowiges vreugde (Luk 1 :58). 

Vroue het gemaklike toegang tot Jesus gehad en het Hom met vrymoedigheid genader 
met versoeke (Matt 15:25; 20:20; Joh 11 :3). 

6.3 Vroue as profetesse en getuies 
Die Heilige Gees laat vroue profetiese uitsprake maak. Soms was dit aanvanklik in 'n 
klein kring, maar die feit dat hierdie uitsprake in die Bybel opgeneem is, het dit profesie 
vir die kerk van alle tye laat word (Luk 1 :41-44,46-56). Sams was die profetiese 
optrede in die openbaar (Luk 2:36-38). Die profesiee van Maria en Anna word in 
dieselfde konteks as die van Sagaria en Simeon genoem (Luk 1 en 2). 

70 Vgl Matt 15:26; 20:20-23; Joh 4:7-26; 8:10-11; 11 :20-27. 
71 Vgl Matt 8:15 +Mark 1:31 +Luk 4:39; Matt 9:22 +Mark 5:34 +Luk 8:47; Matt 15:28 +Mark 7:29; 

Luk 8:2, 54; 13:10-17. 
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Jesus het vroue as getuies toegelaat (Joh 4:28-29,39) en hulle oak doelbewus gestuur 
om sy getuies te wees (Matt 28:7-8,10 +Mark 16:7,9-10 +Luk 24:9-10 +Joh 20:17-
18). 

6.4 Vroue as moeders 
By die geboorte van die wegbereider (Johannes die Doper) word Elisabet in dieselfde 
mate as Sagaria meegereken en ingeskakel (Luk 1:13). So ook word die pa en die ma 
by die opwekking van hulle dooie dogtertjie genoem (Luk 8:51 ). 

In Jesus se geslagsregister word die name van verskeie vroue spesiaal vermeld, 
waarmee hulle plek en rol in die ontplooiing van God se verlossingsplan belig word 
(Matt 1:3,5,6,16). 

Maria as moeder neem deel aan die uitvoering van die godsdienstige verpligtinge ten 
opsigte van haar en Josef se seun, Jesus (Luk 2:22 [hulle]), en neem by geleentheid 
die inisiatief in vermanende navraag (Luk 2:48). Ook sy as moeder word geeer deur die 
kind Jesus se onderdanigheid aan haar (Luk 2:51 ). 

Aan die kruis word die vrou juis as moeder op 'n besondere manier deur Jesus versorg 
(Joh 19:26-27). , 

6.5 Vroue as bedieners/versorgers 
Vroue het Jesus en sy apostels bedien (Matt 8:15 + Mark 1 :31 + Luk 4:39; Matt 27:55 
+ Mark 15:40-41; Joh 12:2). Jesus wys egter dat hierdie dienswerk nie mag geskied 
ten koste van hulle geestelike gemeenskap met Hom of hulle geloofsgroei nie (Luk 
10:41-42). Vroue het die Here ook gedien met stoflike bydraes en eie middele (Luk 8:1-
3; Mark 12:42 + Luk 21 :2). 

Vroue het Jesus se liggaam eerbaar versorg, met besondere dankbaarheid vir sy 
vergewende genade (Luk 7:37 ev) en met besoridere aanvoeling ten opsigte van sy 
begrafnis (Matt 26:12 +Mark 14:8 +Joh 12:7). Selfs na sy dood wou hulle sy liggaam 
eervol versorg (Mark 16: 1 + Luk 23:56; 24: 1 ). 

6.6 Vroue deur Christus waardig geag 
Jesus het die Hellenistiese wereld se belangstelling in die vrou as objek van seksuele 
begeerte skerp afgewys (Matt 5:28; Bylae-1988, 5.1 ). 

Ook het Jesus vroue gebruik as getuies van die beslissende gebeurtenis in sy 
verlossingsoorwinning, naamlik sy opstanding uit die dood (Matt 28:10; Joh 20:17; 
Bylae-1988, 5.2). 

Verder het Jesus ook nie gehuiwer om in sy optrede teenoor vroue teen bepaalde · 
gebruike en gewoontes van daardie tyd in te gaan nie (bv deur in die openbaar met 'n 
vrou te praat, Joh 4:27). 

6.7 Jesus roep geen vroue as apostels nie 
Dit is opmerklik dat Jesus, ten spyte van bogenoemde, geen vrou geroep het as een 
van die binnekring van die twaalf dissipels nie. 
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6.8 Samevatting 
1. Jesus ag vroue in hulle geloofslewe op dieselfde vlak as mans. 

2. Vroue is ongehinderd en gelykelik deel van die wyer kring van Jesus se volgelinge. 

3. Ook vroue word deur die Here as profete en getuies gebruik. 

4. Vroue het 'n besondere rol gespeel in die fisiese versorging van en bediening aan 
Jesus en die twaalf. 

5. Jesus ag vroue hoog, ten spyte van hulle sosiale posisie in die destydse wereld. 

6. Jesus se optrede teenoor vroue het die verlossende aard van sy bediening 
beklemtoon. Hy het die vrou opgehef om saam met die man gelyk en gelykwaardig 
voor God te wees. 

7. Ten spyte van genoemde gegewens het Jesus geen vrou geroep as een van die 
twaalf dissipels nie. 

6.9 Gevolgtrekking 
1. In navolging van Jesus se optrede teenoor vroue mag vroue nie as minderwaardig 

ten opsigte van mans beskou of hanteer word nie. 

2. Hierdie gelykwaardigheid behels nie noodwendig dat mans en vroue dieselfde 
roeping en taak van die Here ontvang nie. 

3. Punte 6.1 - 6.6 gee nie uitsluitsel oor die vraag of vroue vandag tot besondere 
dienste geroep kan word of nie, aangesien hierdie gedeelte nie handel oor die 
besondere dienste nie. 

4. Die feit dat Jesus geen vrou as een van die twaalf dissipels geroep het nie (6.7), 
gee op sigself nie uitsluitsel oor die vraag of vroue vandag tot besondere dienste 
geroep kan word of nie. 
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Hoofstuk 7: Efesiers 5:21-33 

Hoofstuk 7 
EKSEGESE EN HERMENEUSE VAN EFESIERS 5:21-33 

Grieks UBS4 1933/53-Vertaling 1983/92-Vertaling 
21 Ynoraoo6µEVOI aM~i\01c; 21 en aan mekaar 21wees uit eerbied vir 
Ev cp6~4l Xp1oroiJ, 22 ai onderdanig is in die vrees Christus aan mekaar 
yuvaTw; 10ii; i5io1i; van God. 22Vroue, wees onderdanig. 22Vrouens, 
av5paoiv wi; TcTl KUpi(j:l, 23 CTI aan julle eie mans wees aan julle mans 

OV~p EaTIV KEcpaM T~<; onderdanig, soos aan die onderdanig, net soos julle 

yuvaiKO<; wi; Kai 6 Xp1or6i; Here. 23Want die man is .die aan die Here onderdanig is. 

KEcpaA~ T~<; EKKi\rioiac;, hoof van die vrou, soos 23Die man is die hoof van 

OUTO<; OWT~p TOU owµaTO<;· Christus ook Hoof is van die vrou, soos Christus die 
24 aMa wi; ~ EKKJ..rioia die gemeente; en Hy is die hoof van die kerk is. 

un0Taoo£ra1 TcTl Xp10T4>, 
Verlosser van die liggaam. Christus is ook die 
24Maar soos die gemeente Verlosser van die liggaam, 

OUTW<; Kai ai yuvaiKE<; TOi<; aan Christus onderdanig is, sy kerk. 24Soos die kerk aan 
6v5paoiv Ev navTi. 25 Ol so moet die vroue dit ook in Christus onderdanig is, 
av5pE<;, ayanan TC<; alles aan hul eie mans moet die vrouens in alles 
yuvaiKa<;, Ka8wi; Kai 6 wees. 25Manne, julle moet aan hulle mans onderdanig 
Xp1or6c; ~yanrioEv T~v jul eie vroue liefhe, soos wees. 25Mans, julle moet 
EKKAriaiav Kai EaUTOV Christus ook die gemeente julle vrouens liefhe soos 
napt5WKEV UTTEp aur~i;. 26 liefgehad en Homself Christus die kerk liefgehad 
iva auT~V ay1aan daarvoor oorgegee het en sy lewe daarvoor afgele 
Ka8apiaai; rcT> i\ouTpcTl ToiJ 26om dit te heilig, nadat Hy het. 26Dit het Hy gedoen om 
u5aTO<; Ev Mµar1, 27 iva dit gereinig het met die die kerk aan God te wy, 
napaor~an auroi; EaUTcTl waterbad deur die woord, nadat Hy dit met die water 
£v5o~ov T~v EKKJ..riaiav, µ~ 

27 sodat Hy die gemeente en die woord gereinig het, 
£xouaav aniJ..ov ~ puri5a ~ voor Hom kon stel, 27 sodat Hy die kerk in voile 

Tl TWV TOIOUTWV, aM' iva n verheerlik, sender vlek of heerlikheid by Hom kan 

ayia Kai aµwµoc;. 28 OUTW<; rimpel of iets dergeliks; neem, sander vlek of rimpel 

OcpEiAOUOIV [Kai] oi OV5pE<; maar dat dit heilig en of iets dergeliks, heilig en 

ayanav TO<; EaUTWV sonder gebrek sou wees. onberispelik. 28Die mans 
28So behoort die mans hul behoort hulle vrouens so yuvaiKa<; wi; TO EaUTWV eie vroue lief te he soos hul lief te he soos hulle eie 

awµara. 0 ayaTTWV T~V eie liggame. Wie sy eie liggame. Wie sy vrou 
fouroiJ yuvaiKa E:aur6v vrou liefhet, het homself liefhet, het homself lief, 
ayaTTQ. 29 0lJ5£i<; yap TTOTE lief; 29want niemand het ooit 29want niemand het nog 
r~v E:auroiJ ac'.tpKa E:µiorioEv sy eie vlees gehaat nie, ooit sy eie liggaam gehaat 
aMa f:Krptcp£1 Kai Sai\m1 maar hy voed en koester nie. lnteendeel, hy voed en 
auT~V, Ka8W<; Kai 6 Xp1or6i; dit, net soos die Here die versorg dit, soos Christus 
r~v EKKJ..riaiav, 3° CTI µtJ..ri oemeente. 30Want ons is met sv kerk doen 30omdat 
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foµE:v TOU crwµaroc;; aurou. lede van sy liggaam, van sy dit sy liggaam is, waarvan 
31 Ovr i TOUTOU KaraAE:itµE:J vlees en van sy bene. ons lede is. 31 Daar staan in 
tivepwrro~ [rb.t] rrartpa Kai 

31 Daarom moet die man sy die Skrif: "Daarom sal 'n 

{ujv} µr1rtpa Kai vader en sy moeder verlaat man sy vader en moeder 

rrpoaKOMfJ8rjaaai rrp<i<; en sy vrou aankleef, en verlaat en saam met sy 

rrjv yuva"i<.a atJro[f, Kai hulle twee sal een vlees vrou lewe, en hulle twee sal 

laovrai oi ouo d~ aapKa word. 32Hierdie - een wees." 32Hierin le daar 

µiav. 32 ro µucrr~p1ov rouro verborgenheid is groot, 'n diep geheimenis 

µtya E:crriv· f.yw M A.Eyw £ic;; 
maar ek se dit met die oog opgesluit, en ek pas dit toe 
op Christus en die op Christus en die kerk. 

Xp1crrov Kai £ic;; r~v gemeente. 331n alle geval 33Maar dit is ook op julle 
EKKAf"}aiav. 33 rrMv Kai uµ£ic;; moet elkeen van julle ook van toepassing. Elkeen 
oiKa8' £va,£Kacrroc;;r~v afsonderlik sy eie vrou moet sy vrou so lief he soos 
EaUTOU yuvaiKa OUTW<; liefhe net soos homself, en hy homself liefhet, en 'n 
6yamirw we;; four6v, ~ ot die vrou moet die man vrou moet aan haar man 
yuv~ iva <poj3~ra1 rev eerbiedig. eerbied betoon. 
avopa. 

7.1 Die argument van Efesiers . 
Die basiese tema van die brief is die hoofskap van Christus oar die kerk, wat sy 
liggaam is.72 Hierdie tema word in die brief ontplooi in vier hoofdele: die briefaanhef 
(1 :1-2), 'n tweede deel wat handel oar God se verlossende werk, in besonder oar wat 
Christus se hoofskap oar die kerk in beginsel behels (1 :3 - 3:21 ), 'n derde deel met 
opdragte op grand van God se verlossingswerk, in besonder hoe die hoofskap van 
Christus in die praktiese /ewe van die gelowiges gestalte moet kry (4:1 - 6:20), en die 
briefslot (6:21-24). 

In die derde hoofdeel (4:1 - 6:20) roep Paulus die gelowiges op om, aangesien hulle as 
kerk die liggaam van Christus is, hulle lewens in ooreenstemming te bring met die 
roeping wat hulle van God ontvang het (4:1). Hy gee praktiese riglyne vir die 
handhawing van eenheid ender gelowiges (4:2-16). Daarna volg 'n opdrag om te breek 
met die ou sondige mens en om volkome volgens die wil van God te lewe en heilig te 
wees (4:17-5:5). Paulus roep hulle oak op om as mense van die lig te lewe (5:6-20), en 
om binne die verskillende gesagsverhoudings in die huishoudings van destyds te leef 
soos God dit wil h0 (5:21-6:9). Hy gee verskeie samevattende opdragte om tot die 
einde toe op die pas te bly (6: 10-20). 

7.2 Die ontstaan van Efesiers 
Dit kan nie met sekerheid bepaal word wanneer Paulus hierdie brief geskryf het nie en 
oak nie waarvandaan nie. Dit is nie eers duidelik of hy die brief spesifiek aan die 
Efesiers geskryf het nie.73 Wat wel duidelik is, is dat hy 'n gevangene is (Ef 3:1; 4:1; 

72 By Kolossense gaan dit weer oor die feit dat Christus wat Hoof van die kerk is, ook Hoof is van die 
kosmos. 

73 Die verwysing na "Efese" in 1 :1 is nie in die vroegste manuskripte vervat nie, sodat die geadres
seerdes in 1 :1 dan net getipeer word as: Aan alma/ wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. 
Hierdie aanhef beteken dus dat die brief nie aan 'n spesifieke gemeente gerig is nie, maar aan die 
gelowiges oral in daardie omstreke. Uit die inhoud van die brief lyk dit of dit inderdaad die geval is. 
Die brief is onpersoonlik: daar is nie (soos in Paulus se ander briewe) verwysings na kennisse nie en 
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6:20). Orie plekke waar Paulus 'n gevangene was, is bekend: Efese, Sesarea en 
Rome. lndien aanvaar word dat die brief wel aan die Efesiers geskryf is, was die plek 
waar Paulus die brief geskryf het, waarskynlik nie Efese nie, want waarom sal hy aan 
die Efesiers 'n brief skryf terwyl hy self in Efese is? Sesarea en Rome bly dus oor. 
Paulus was ongeveer in die jare 57-60 gevangene in Sesarea, en ongeveer gedurende 
61-63 in Rome (en dalk weer in 66-67). Dit is nie maklik om met absolute sekerheid 
tussen die twee moontlikhede te kies nie. 

Vir die doeleindes van die verdere argument aanvaar ons dat Paulus in Rome was toe 
hy die Efesierbrief geskryf het (dus 61-63 nC). Baie gelowiges van oral oor het horn as 
gevangene besoek, ender andere Tigikus van Efese, saam met wie Paulus die brief 
teruggestuur het (6:21 ). 

7.3 Die eerste lesers van die Efesierbrief en hulle wereld 
Efesiers 5:21-33 handel oor die regte perspektief ten opsigte van die verhouding 
tussen man en vrou in die huwelik. Hierdie gedeelte sou kon dien as korrektief op die 
sondige toestand ten opsigte van die huwelik wat destyds algemeen voorgekom het. 
Die gedragsvoorskrif dat die man in die huwelik oor sy vrou meet heers en dat die vrou. 
aan haar man onderdanig meet wees, was tipies nie net van die Juda"isme nie. Ten 
minste sedert die tyd van Plato (ongeveer 380 vC), en juis in die tyd wat Paulus sy 
briewe skryf, is daar verskeie dokumente met opdragte aan die vrou om aan haar man 
onderdanig te wees.74 Die hele idee dat daar in hierdie verhouding (socs ook in die 
verhouding met die staat en die verhouding tussen 'n eienaar en sy slaaf) noodwendig 
'n heerser en 'n onderdaan moet wees, is dus in die destydse samelewing as 
aksiomaties aanvaar. 

7.4 Tersaaklike eksegese van Efesiers 5:21-33 
Paulus is besig om, onder leiding van die Heilige Gees, te wys hoe die gelowige sy 
lewe van elke dag moet inrig. By 5:21 kom hy by riglyne vir Christene se gedrag binne 
verskillende gesagsverhoudings. Eers gee hy 'n algemene beginsel vir alle gesagsver
houdings (5:21 )75 en dan gee hy gedragsriglyne vir drie spesifieke verhoudings: 

geen groeteboodskappe aan spesifieke persone nie. Uit 1 :15 blyk dit ook dat hy onlangs gehoor het 
van die lasers se bekering, wat nie heeltemal van toepassing kan wees op die Efesiars nie; hy het 
immers vir !anger as twee jaar daar gewerk. Dit lyk dus asof die Efesiarbrief 'n omsendbrief is wat 
Paulus saam met Tigikus gestuur het om die gelowiges in die hele Klein-Asia te bemoedig en te 
versterk, sender om aandag te gee aan probleme wat in 'n spesifieke gemeente voorkom. Die 
gemeente in Efese was dalk die eerste besoekpunt vir Tigikus op sy rondreis in Klein-Asia. 

74 Balch (1981 :23-62) toon met aanhalings en beredenering aan dat die tersaaklike klassieke topoi wat 
by Plato en Aristoteles voorgekom het, bekend was by en bespreek is deur groeperings wat in die 
eerste eeu aktief was, naamlik die Middel-Platoniste, die Peripatetici, die StoTsyne, die Epikuriars, 
die Hellenistiese Jode en die Neo-Pithagorears. 

75 Daar is ook twee ander moontlike funksies wat 5:21 kan he: (1) Die vers kan verstaan word as die 
inleidingsvers slegs van die perikoop oor die huweliksverhouding, soda! die opdrag tot onderda
nigheid aan mekaar net van toepassing is op die huweliksverhouding (5:21-33). (2) Die vers kan 
verstaan word as die afsluiting van die voorafgaande perikoop (5:6-21), sodat die opdrag tot 
onderdanigheid aan mekaar bloot vir gelowiges in die algemeen in hulle verhouding met mekaar 
geld, en nie spesifiek vir die huweliksverhouding of die verhouding tussen eienaars en slawe of die 
verhouding tussen ouers en kinders nie. 
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• Die verhouding tussen man en vrou in die huwelik (5:22-33) 

• Die verhouding tussen ouers en kinders (6:1-4) 

• Die verhouding tussen eienaars en slawe (6:5-9) 

7.4.1 Die algemene beginsel vir alle gesagsverhoudings (5:21) 
Die oorkoepelende beginsel vir alle gesagsverhoudings is: Wees uit eerbfed vir 
Christus aan mekaar onderdanig (urroraaa6µtvo1 aM~Ao1c; Ev cp6f3ci:i Xp1aroO)! Die uitdruk
king "uit eerbied vir Christus" (Ev cp6f3ci:i Xp1aroO - in vrees vir Christus) beteken dat 
Christus se verhouding met ons en ons verhouding met Hom die bepalende faktor in 
ons gesagsverhoudings moet wees. Albei partye in die gesagsverhouding, sowel die 
gesagsdraer as die gesagsonderdaan, word opgeroep om hulle verhouding met 
mekaar op Christus te modelleer en wel op so 'n wyse dat sy hoofskap oor die kerk 
daardeur tot uitdrukking gebring word. Nie net wat Christus wil he nie, maar ook 
Christus se eie optrede word dus as model voorgehou. Paulus pas hierdie beginsel toe 
op al drie die genoemde gesagsverhoudings; slegs die verhouding tussen man en vrou 
in die huwelik (5:22-33) is egter tersaaklik vir die doeleindes van hierdie ondersoek. 

7 .4.2 Bree gedagteopbou van die perikoop 
Eers gee Paulus die opdrag aan die vroue (5:22-24 ), daarna die opdrag aan die mans 
(5:25-30); daarna noem hy dat die huwelik 'n afskaduwing is van die verhouding tussen 
Christus en die kerk (5:31-33a) en hy gee 'n samevattende opdrag aan man en vrou 
(5:33b). 

7.4.3 Opdrag aan die vrou nie in isolasie te verstaan nie 
Soos altyd met opdragte aan twee partye in 'n verhouding (bv ouers-kinders, en 
eienaars-slawe), kan die opdrag aan die vrou (5:22-24) nie op sigself reg verstaan 
word nie, maar net in terme van die opdrag aan die ander party, naamlik die man. God 
se opdrag aan die vrou is: "Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vroue in 
alles aan hulle mans onderdanig wees" (5:24: we; ~ EKl<Ariaia urroraaatra1 rcjl Xp1arcjl, 
ourwc; Kai ai yuvaTKE<; roTc; av5pamv EV rravri). Op sigself geneem, sou hierdie opdrag (en 
dit is deur die eeue dikwels daartoe misbruik!) die standpunt ondersteun dat die vrou in 
absolute sin onder die heerskappy van die man is. Eers wanneer die opdrag aan die 
man egter daarmee saamgelees word, word dit moontlik om die opdrag aan die vrou 
reg te verstaan. Die opdrag aan die man is: "Julle moet julle vroue liefhe soos Christus 
die kerk liefgehad het en sy lewe vir haar afgele het" (5:25: ayaTTOTE TC<; yuvaTKa<;, Ka9wc; 
Kai 6 Xp1ar6c; ~yarrriatv T~V EKKA11C1iav Kai EaUTOV rrap£5WKEV UTTEp aur~c;). Dit is dus nie 'n 
geval van een (die vrou) wat onderdanig is en die ander (die man) wat heers nie. 
Eerder is dit 'n geval van man en vrou wat - uit eerbied vir Christus - aan mekaar 
onderdanig is. Hierdie wedersydse onderdanigheid word in die volgende verse 
gedifferensieer en verbesonder. 

7.4.4 Uitsluitende opdragte aan man en vrou? 
Oppervlakkig geoordeel, klink dit asof die vroue net moet onderwerp en die mans net 
moet liefhe (5:22-25). Dit is egter nie geval nie. In 5:21 staan dit reeds duidelik dat albei 
partye aan mekaar onderdanig moet wees. Elders in die Bybel is n6g 'n ander opdrag 
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wat albei partye omvat, naamlik dat alle gelowiges mekaar meet liefhe (1 Joh 4:776
). 

Onderdanig wees en /iefhe geld dus vir alle gelowiges. In die huwelik word hierdie twee 
opdragte nou verbesonder: vir die vrou word die opdrag verbesonder ten opsigte van 
die onderdanigheidsopdrag. Alie gelowiges moet aan mekaar onderdanig wees, maar 
in die huwelik is dit die besondere taak van die vrou. Vir die man, aan die ander kant, 
word die opdrag verbesonder ten opsigte van die liefhe-opdrag, en wel op s6 'n wyse 
dat die man se hoofskap Christus se hoofskap weerspieel. Alie gelowiges moet mekaar 
selfkruisigend liefhe, maar in die huwelik is dit die besondere taak van die man. Man en 
vrou moet mekaar dus albei liefhe en albei moet aan mekaar onderdanig wees, maar in 
die huweliksverhouding moet die vrou uitmunt in onderdanigwees aan haar man en die 
man in selfverloenende liefde vir sy vrou. 

7.4.5 Geen opdrag dat mans oor hulle vroue moet heers nie 
Die hoofskap van die man oar sy vrou is deur God gegee (vgl Gen 1-2), wat die man 
die leidinggewende vennoot in die huweliksverhouding maak. Die verhouding is egter 
vanwee die sondeval verwring (vgl Gen 3:16). As gevolg van die sondige toestand blyk 
dit dat in baie kulture mans, oak Christenmans, dink hulle moet oar hulle vroue heers. 
Hierdie perikoop uit Efesiers maak dit egter baie duidelik dat die opdrag van die Here 
nie is dat die man oar sy onderdanige vrou meet heers nie, maar dat sy hoofskap 
behels dat hy haar s6 lief moet he soos Christus as Hoof ans, sy kerk, wat sy liggaam 
is, liefhet en leiding gee. 'n Man moet dus bereid wees om alles vir sy vrou op te offer, 
soos Christus Homself vir die kerk laat kruisig het. Sy vrou se welsyn moet vir die man 
die hoogste prioriteit wees. Hy meet vir haar net so goed sorg as vir sy eie liggaam. As 
hy s6 optree, sal sy vrou dit nie moeilik vind om aan horn onderdanig te wees nie, want 
sy kom twee dinge agter: hoe·haar man saam met haar net die Here as Baas (Kup1oc;) 
erken, en hoe hy, in uitlewing van sy hoofskap, homself in liefde vir sy vrou gee. 

7.4.6 Die huweliksverhouding as beeld vir die verhouding tussen ons en 
die Here -

Paulus se dat daar in die huweliksverhouding tussen man en vrou 'n diep geheimenis 
opgesluit le en hy pas dit toe op die verhouding tussen Christus en die kerk (Ef 5:3277

). 

Dit is interessant hoe Paulus die rolle hier omruil. Eers het hy die verhouding tussen 
Christus en die kerk voorgehou as voorbeeld vir die verhouding tussen man en vrou in 
die huwelik: die vrou moet aan haar man onderdanig wees soos die kerk aan Christus 
onderdanig is (Ef 5:24 ). Net so is die man die hoof van die vrou soos Christus die hoof 
van die kerk is (Ef 5:23). Oak moet hy sy vrou liefhe soos Christus die kerk liefgehad 
en sy lewe vir haar afgele het (Ef 5:25). Maar dan stel Paulus weer dat God die 
verhouding tussen man en vrou gebruik om die geheimenis van die intieme eenheid 
tussen Christus en die kerk sigbaar te laat word (Ef 5:31-32). 

Hierdie feit maak 'n groat appel op elke egpaar. Elke man is geroep om die liefdevolle, 
selfopofferende hoofskap van Christus oor sy kerk sigbaar uit te beeld deur self op te 

76 1 Joh 4:7: "7Geliefdes, ons moet mekaar liefhe, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n 
kind van God en ken God." 

77 Ef 5:32: "32Hierin le daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk" (ro 
µuc:rr~p1ov rouro µtya tc:rriv· tyro oE: M.yw Ei~ Xp1c:rrov Kai Ei~ r~v EKKAricriav). 
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tree as liefdevolle, selfopofferende hoof vir sy vrou. Elke vrou is geroep om deur haar 
liefdevolle diensbaarheid en gehoorsaamheid aan haar man toonbeeld te wees van die 
gehoorsame en diensbare liefde van die kerk aan Mar Hoof, Christus. Hierdie 
verklaring is in ooreenstemming met die tema van die Efesierbrief as geheel: Die kerk 
as liggaam van Christus, die Hoof. 

Die egpaar moet besef dat God hulle huwelik gebruik om die mens (ook die egpaar 
self) iets te laat begryp van die wonderlikheid van die verhouding tussen ons, as bruid, 
en ans Bruidegom, Jesus Christus. 

7.5 Gevolgtrekking 
Efesiers 5:21-33 gee riglyne vir huweliksmaats se verhouding met mekaar. 
Oppervlakkig gelees, lyk dit asof Paulus met sy opdrag dat die vrou onderdanig moet 
wees, aansluit by die gangbare leefstylonderrig in verband met die gedrag van 'n vrou 
teenoor haar man. Dit blyk egter dat Paulus die onderdanigwees-opdrag stel as 'n 
praktiese gevolg van die feit dat die kerk die liggaam is van Christus, haar Hoof (Ef 
1 :22; 5:23). Verder sou hierdie opdrag vir die eerste lesers/hoorders 'n regstelling kon 
wees op die samelewingskode waaraan hulle gewoond was (Ef 2:2-3). Paulus bring 
hierdie korrektief aan deur telkens te wys op die implikasies van Christus se hoofskap: 
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• Die basiese opdrag aan huweliksmaats (Wees ... aan mekaar onderdanig! Ef 
5:21) maak die onderdanigheidsopdrag op albei die huweliksmaats van 
toepassing. En - Christus word as die enigste Kurios in die verhouding gepro
klameer deurdat man en vrou aan mekaar onderdanig moet wees uit eerbied vir 
Christus (Ef 5:21 ). 

• Die onderdanigheid wat die vrou teenoor haar man moet betoon, word op twee 
wyses gekwalifiseer: (1) dit moet as model neem die onderdanigheid van die 
kerk teenoor Christus, en (2) dit moet verstaan word in terme van (en as keersy 
van) die opdrag aan die man om sy vrou lief te he soos Christus sy bruid, die 
kerk, lief het (vgl 7.4.5 hier bo). 

• Die man kry nie - anders as in die gangbare leefstylonderrig - die opdrag om 
toe te sien dat sy vrou aan horn onderdanig moet wees nie, maar presies die 
teendeel: sy hoofskap oor die vrou moet Christus se hoofskap oar die kerk 
weerspieel deurdat hy homself vir sy vrou laat "kruisig", en haar "voed en 
versorg" (E:Krptcp£1 Kai 6d>.n£1, 5:29). Sy vrou se onderdanigheid moet dus nie met 
"verstandig heers" beantwoord word nie, maar met nag grater onderdanigheid: 
met liefde soos Christus s'n vir sy kerk. 

• Efesiers se korrektief op die skeeftrekking in die samelewing beteken nie dat die 
hoofskap van die man beeindig word nie. Eerder is dit 'n geval dat die wyse van 
die man se hoofskap geyk word op Christus se hoofskap. In praktyk betaken dit 
dat die man verstandige en liefdevolle leiding in die huwelik behoort te neem. 
Waar 'n vrou egter op spesifieke terreine meer gawes as haar man het, behoort 
sy haar gawes ten volle te kan aanwend, maar wel op s6 'n wyse dat sy haar 
man se hoofskap daarin erken. 
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Hiermee het Paulus nie net riglyne vir huweliksmaats gegee oor hoe hulle in die 
sondige samelewing van destyds hulle Christenskap in die huwelik moes uitleef nie, 
maar 

• hy het ook daarop gewys dat die huwelik 'n sigbare illustrasie van Christus se 
hoofskap oar sy kerk is (Ef 5:32); 

• hy het met sy opdragte aan die vrou en die man veroorsaak dat die vrou
minagtende samelewingskode oar die huwelik mettertyd sou inplof. 

7.6 Toepassing op geslagtelikheid in die besondere dienste 
Uit Efesiers 5:21-33 kan nie direk afgelei word of die vrou in die besondere dienste 
mag dien al dan nie. Hierdie Skrifdeel werp wel eerstens waardevolle lig op hoe 
Christus se hoofskap oar sy kerk die vrou se optrede jeens haar man bepaal en die 
man se optrede jeens sy vrou (vgl 1.1.6.10). Tweedens is dit duidelik dat die vrou en 
die man se rolle in die huwelik nie omruilbaar is nie, maar dat daar 'n beperking op die 
vrou le: sy kan nie hoof van haar man word nie. 

Die implikasies hiervan is die volgende: 

• Die feit dat daar onderskeidende opdragte aan man en vrou in die huwelik is, 
kan nie net so op haar kerklike funksionering oorgedra word nie. Tog bied dit 
binne die geheel van die openbaringshistoriese raamwerk oar die kerklike 
funksionering van vroue belangrike bydraende getuienis. In hierdie verband 
moet in aanmerking geneem word dat die verhouding van die vrou tot haar 
hoof/Hoof in Efesiers 5:21-33 haar posisie in die huwelik pertinent binne die 
raamwerk van God se koninkryk (Christus se hoofskap) stel. Hierdie feit werp 
wel belangrike lig op die verstaan van ander verbandhoudende Skrifgegewens. 

• Die feit dat die hoofskap van die man en die onderdanigheid van die vrou geyk 
moet wees op die verhouding tussen Christus as Hoof en die kerk as sy 
liggaam, h_ou die volgende in: 

o Die man se leiding aan sy vrou binne die huwelik moet met liefde, sorg en 
selfverloening geskied, net soos Christus sy kerk lei. Die eis van liefdes
optrede in navolging van Christus beperk dus die man se leidinggewing, 'n 
beperking wat hy met liefdevolle onderdanigheid moet aanvaar. 

o Die vrou se onderdanigheid impliseer nie slaafse onderhorigheid nie. Sy 
moet ruimte he om haar gawes voluit te beoefen. Tog, soos die kerk in 
liefdevolle onderwerping aan Christus van harte gewillig is om haarself nie in 
Christus se plek te stel nie, so is dit oak met die vrou in die huwelik. Sy sal 
haar gawes op so 'n wyse beoefen dat sy daarmee aantoon dat sy haar man 
se hoofskap erken en in ag neem. Daar is dus bepaalde beperkings op die 
uitoefening van die vrou se gawes wat sy met liefdevolle onderdanigheid 
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moet aanvaar. Wat hierdie beperkings is, word nie in Efesiers 5 gestel nie. 
Daar is egter ander plekke in die Skrif wat daaroor handel. 
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Hoofstuk 8 
EKSEGESE EN HERMENEUSE VAN 1PETRUS3:1-7 

Grieks UBS4 1933/53-Vertalina 1983/92-Vertalina 
'Oµoiµ.1<:; [ai] yuvaiKtc;, Net so moet ju lie, vroue, aan Vrouens, julle meet aan julle 
unomcrcr6µtva1 roic; ioio1c; jul eie mans onderdanig wees, mans onderdanig wees. As 
OVOpamv, iva Kai tiTIVt<:; soda!, as sommige aan die daar van julle is met mans wat 

6TTE1800mv re!> My~. 016 r~c; woord ongehoorsaam is, hulle nie die woord van God glo nie, 

r&v yuvaiKWV 6vacrrpocp~c; oak deur die wandel van die en die mans sien hoe 

avw Myou KEpo118~crovra1, 2 vroue sander woorde gewin godvresend julle is en hoe 

ETTOTTTt0craVTE<:; rnv Ev cp6!3ci> kan word 2as hulle jul reine, voorbeeldig julle julle gedra, 

ayvnv avacrrpocpnv uµ&v. 3 &v 
godvresende wandel aanskou sal hulle vir Christus gewen 

het. 3 Julie versiering moet nie kan word deur die gedrag van 
forw oux 6 E~W0Ev Eµm\oK~<:; uiterlik wees nie: haarvlegtery hulle vrouens. Dit sal nie eens 

rp1xwv Kai TTEp10tcrtwc; vir julle nodig wees om 'n 
en omhang van goud en 

woord te se nie. 3 Julie XPUOiWV ~ EvOUOEW<; iµariwv aantrek van klere nie, 4maar skoonheid moet nie bestaan in 
K6crµoc; 4 6AA.' 6 Kpumoc; r~c; die verborge mens van die uiterlike dinge soos 
Kapoiac; OV0pWTTO<:; Ev Tc!> hart in die onverganklike haarkapsels, juwele en sierlike 
6cp9aprci> roO npatwc; Kai versiering van 'n sagmoedige klere nie. 4Nee, julle 
~cruxiou nvEOµaroc;, o for1v en stille gees, wat baie skoonheid moat die van die 
EvWTTIOV TOU 0to0 TTOAUTEAE<:;. 5 kosbaar is voor God. 5Want so innerlike mens wees: 

OUTW<:; yap TTOTE Kai ai Oy1ai 
het vroeer oak die heilige blywende beskeidenheid en 

yuvaiKt<:; ai E:Ani~oucrai tic; 0tov 
vroue wat op God gehoop het, kalmte van gees. Dit he! by 
hulleself versier, en hulle was God groat waarde. 51n die au 

EK6crµouv fourac; aan hul eie mans onderdanig, dae het die gelowige vrouens 
unomcrcr6µEva1 roic; ioio1c; 6soos Sara gehoorsaam was wat op God gehoop het, hulle 
avopamv, 6 we; rappa aan Abraham en horn heer oak so versier: hulle was aan 
un~KoucrEv re!> A!3paaµ KOp1ov genoem het; wie se kinders hulle mans onderdanig. 6Sara, 

aurov KaAoucra, ~c; EyEv~erirt julle geword het as julle goed byvoorbeeld, was aan 

rtKva 6ya0ono100crai Kai µn doen en geen enkele Abraham gehoorsaam en het 

cpo1300µtvai µrioEµiav m6rimv. verskrikking vrees nie. 7Net so met eerbied na horn verwys. 

7 Oi avopE<:; 6µoiwc;, moetjulle, manne, verstandig As julle doen wat goad is en 

met hulle saamlewe en aan julle nie deur dreigemente laat 
OUVOIKOUVTE<:; KCTO yYWOIV W<:; 

die vroulike geslag, as die afskrik nie, is julle haar 
6cr0EVtOTEPC!> OKtUtl re!> swakkere, eer bewys, omdat dogters. 7Mans, julle moet 
YUVCIKEi~. OTTOVEµOVTE<:; r1µnv julle oak mede-erfgename van verstandig met ju lie vrouens 

W<:; Kai cruyKA1lpOv6µ01c; xaplTO<:; die genade van die lewe is - saamleef. Bewys eer aan hulle 

~w~c; tic; TO µn EyK6mm0ai roe; sodat ju lie gebede nie 
as die swakker geslag wat 

npocrwxac; uµ&v. verhinder mag word nie. 
saam met ju lie deel in die lewe 
as genadegawe. Dan sal julle 
kan bid sander dat iets julle 
hinder. 
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8.1 Die argument van 1 Petrus 
Die eerste Petrusbrief is 'n tipiese eerste-eeuse brief met 'n briefaanhef (1:1-2), 'n 
briefliggaam (1:3 - 5:11) en 'n briefslot (5:12-14). Die briefliggaam (1:3 - 5:11) bestaan 
uit 'n inleidende gedeelte (1:3-12) waarin God geloof en erken word omdat Hy die 
gelowiges nuut verwek het (1 :3 - avayEvv~cra~ ~µa~). Die res van die liggaam van die 
brief bestaan uit vier groat opdragte, wat juis bou op die heilsfeit dat die gelowiges nuut 
verwek is deur God: 

• Die eerste opdrag (1:13-25) roep die gelowiges op om hulle hoop te vestig op 
God se genade en om te sorg dat hulle lewenswandel heilig is. 

• Die tweede opdrag (2:1-10) spel uit wat die weergeborene se plig ten opsigte 
van persoonlike groei en ten opsigte van saamgroei met medegelowiges is. 

• Die derde opdrag (2:11 - 4:19) voorsien gedragsvoorskrifte vir vreemdelinge 
en bywoners. Eers word die basiese beginsel gestel: die gelowiges moet hulle 
altyd goed gedra (2:11-12). Daarna word die beginsel toegepas op 
verskillende verhoudings, waaronder die verhouding met die huweliksmaat 
(3:1-7).78 

• Die vierde opdrag (5: 1-11) g~e riglyne vir die gedrag van gelowiges binne die 
kerk. 

8.2 Die ontstaan van die brief 
Die aanname is dat Petrus, die apostel, hierdie brief ongeveer in 65 nC geskrYf het, 
waarskynlik vanuit Rome, in die brief aangedui as Babilon (5:13). Daar is niks bekend 
oar Petrus se moontlike vroeere verhouding met gelowiges in die omstreke waarheen 
die brief gestuur is nie (die provinsies Pontus, Galasie, Kappadosie, Asia en Bitinie). Dit 
is oak nie bekend onder wie se bediening hierdie gemeentes tot stand gekom het nie. 
Uit die brief self is dit duidelik dat hy hierdie gelowiges wat geweldige lyding moes 
verduur vanwee ernstige veronregting, bemoedig en vertroos, en riglyne gee om .as 
uitlanders veronregting te hanteer, onder andere binne die huwelik. 

8.3 Die eerste lesers van 1 Petrus en hulle wereld 
Baie van die eerste lesers het waarskynlik voor hulle bekering die Joodse geloof 
aangehang. Ander was weer deel van een of ander van die inheemse godsdienste. Die 
skrywer noem die geadresseerdes vreemdelinge van die verstrooiing (rrapEmo~µo1~ 
oraarropa~ - 1 :1 ). Hierdie vreemdelingskap kan op twee sake dui. Eerstens kan dit 
hulle politieke status as uitlanders aandui, naamlik dat hulle as uitlanders geen 
burgerregte het in die gebied waar hulle woon nie. Hulle is dus bywoners, uitlanders 
wat wel verblyfreg het, maar niks meer as dit nie - met die slegte ekonomiese gevolge 
daarvan. Tweedens kan dit hulle geestelike "uitlanderskap" aandui, naamlik dat hulle 
na hulle bekering burgers van die hemel geword het. Hulle is egter nie net uitlanders 
nie, maar mense wat verspreid woon (01acrrropa~) oar 'n groat gebied. Die rede vir 

78 Die ander verhoudings waarop die basiese beginsel toegepas word, is op die verhouding met die 
landsowerheid (2:13-17), met werkgewers (2:18-25), met die naaste in die algemeen (3:8-12), en die 
houding teenoor en reaksie op veronregting (3:13-4:19). 
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hulle verspreidwoning word nie in die brief genoem nie. Dit kan wees dat hulle deel is 
van die verstrooiing van die Jade, die kategorie Jade van wie daar in Handelinge 2:9-
1079 sprake is (kyk oak Hand 6:9; 8:4). Hulle het egter nou 'n nuwe status: die skrywer 
noem hulle die uitverkorenes (EKAEKToi<;- 1 :1 ). 

Gedurende die grootste deel van daardie eerste eeu is die gelowiges nie fisies vervolg 
nie en dit is waarskynlik ook nie die geval met die mense aan wie Petrus skryf nie. Die 
gelowiges het egter gebuk gegaan onder allerhande vorms van diskriminasie en 
veronregting in die samelewing. Hierdie optrede het van drie kante af gekom: die 
Romeinse owerhede, sommige Jode80 en onbekeerde lede van die betrokke huis
houdings. Die Joodse godsdiens was in feitlik al die Romeinse stede 'n "toegelate 
godsdiens". Toe die Christene nag deur die owerhede as 'n Joodse afskeidingsgroep 
beskou is, het hulle baie leefruimte gehad. Die enigste voorwaarde was dat hulle hulle 
nie skuldig moes maak aan bedrywighede of leerstellings wat as staats- of same
lewingsondermynend beskou kan word nie. Dit was waarskynlik eers 'n hele ruk nadat 
hierdie brief geskryf is dat Christene amptelik en georganiseerd vervolg is. Tot op 
daardie stadium was die aard van die vervolging waarskynlik slegs sosiale etikettering 
en diskriminasie. 

Die meeste veronregting het dus in die kleiner kring van die huishoudings van destyds 
plaasgevind. In elke huishouding het die hoof van die huis feitlik algehele seggenskap 
oar sy vrou, kinders, bediendes en slawe gehad. Hierdie posisie van gesag het tot 
gevolg gehad dat die ondergeskiktes, juis oak vroue binne die huwelik, soms baie 
swaar gekry het as die huisbaas nie oak Christen geword het nie. 

8.4 Tersaaklike eksegese van die perikoop 3:1-7 
Die hoofsaak van 3:1-7 is dat God se opdrag aan huweliksmaats bly geld, oak in 'n 
samelewing waar dit mode en aanvaarbaar is om in die huwelik teen die vrou te 
diskrimineer. 

Eers praat Petrus taamlik uitvoerig met die vrou (3:1-6) en daarna op 'n baie versigtige 
en diplomatiese wyse ook kortliks met die man (3:7). 

8.4.1 Die vrou se reaksie op veronregting in die huwelik 
In 1 Petrus 3:1-7 is daar dus nie in die eerste plek algemene riglyne vir die huwelik nie 
(soos wat daar wel te vind is in Ef 5:21-32 en Kol 3:18-19). Dit gaan in 1 Petrus 3:1-7 
spesifiek oor die gelowige vrou se plig as haar man onredelik of ongelowig is, en die 
gelowige man se plig teenoor sy vrou - dit alles in 'n samelewing waar diskriminasie 

79 Hand 2:9-10: "9Perse, Mediers en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamie, Judea en 
Kappadosie, Pontus en die provinsie Asie, 1°Frigie en Pamfilie, Egipte en die dele van Libie om 
Sirene, mense uit Rome ... " 

80 Sommige Jode se venyn teen die Christene blyk duidelik uit die boek Handelinge. Daar word 
herhaaldelik beskryf hoedat hulle Christene beseer, uit die dorpe gejaag het, en die Romeinse 
owerhede teen hulle opgesweep het. 
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teen die vrou aanvaarbaar en algemene praktyk is, en waar die man se godsdiens
voorkeure oak van die vrou verwag is.81 

8.4.2 Die samelewingsposisie van die vrou 
Suite die kerk is vroue nie as gelykes deur hulle mans beskou of behandel nie. In die 
kerk het vroue egter hulle menswaardigheid terug gekry en is hulle as persone in eie 
reg behandel. Dit het waarskynlik in baie huwelike spanning veroorsaak, veral as die 
man 'n ongelowige gebly het. Verder was die owerhede oak baie gesteld daarop dat 
nuwe godsdiensbewegings nie die ordelike funksionering van die huishoudings en dus 
die staat moes ondermyn deur vroue meer seggenskap te gee as wat hulle tradisioneel 
gehad het nie. Christenvroue het dus in 'n moeilike situasie beland, en daarom hierdie 
riglyn oar hoe hulle teenoor hulle mans moet optree, juis omdat hulle (onbekeerde) 
mans waarskynlik deur die vroue se nuwe vryheid bedreig gevoel het. 

8.4.3 Eensydige onderdanigheid? 
Hier in 1 Petrus 3:1 kry net die vrou, anders as wat in Efesiers 5:21 gebeur, die opdrag 
om aan haar man onderdanig te wees. Hierdie opdrag word egter in 1 Petrus 3:7 
gebalanseer met die opdrag aan die man om aan sy vrou eer te bewys omdat sy saam 
met die man mede-erfgenaam is van die lewe as genadegawe. Die man moet dus, in 
die taal van Efesiers 5, nie sy hoofskap misbruik om oar sy vrou te heers nie. Die man 
word dus per implikasie oak in 1 Petrus tot onderdanigheid geroep. Hierdie 
onderdanigheid is egter anders as die van die vrou, in die opsig dat die man uitdruklik 
die opdrag kry om eer aan sy vrou te bewys. 

8.4.4 Mede-erfgename van die lewe 
Petrus herinner die mans dat hulle vroue saam met hulle mede-erfgename is van die 
/ewe as genadegawe (ci><; Kai cruyK1'11pov6µ01<; xap110<; ~w~<; - 3:7). Hierdie stalling gee die 
deurslag. 'n Man wat nou sy vrou domineer, plaas 'n vraagteken oor sy eie deelhe aan 
die /ewe as genadegawe. Die effek van hierdie deurslaggewende stalling sou 
waarskynlik eers later in sy volle krag blyk. Voor God is man en vrou gelykelik 
erfgename van die lewe, en die implikasie wat mettertyd sy volle uitwerking sou he, is 
dat huweliksmaats teenoor mekaar moet optree soos in Efesiers 5 uitgespel word: hulle 
verhouding met mekaar moet geyk wees op die verhouding tussen Christus as hoof en 
sy liggaam, die kerk. 

8.4.5 Die plek van uiterlike versiering 
Uiterlike versiering word nie met 3:3-4 se skynbare verbod daarop, afgeskryf of verbied 
nie. Dit word net in perspektief geplaas. 'n Mens moenie dink dat jy met uiterlikhede 'n 
onredelike huweliksmaat suksesvol gaan verander of meer toeg~nee teenoor jou gaan 

81 'n Voorbeeld van hierdie konvensie blyk uit Plutarchos se brief aan Pollianos en Euridike waarin hy 
riglyne oor die huwelik gee: "Dit hoort daarom so dat 'n vrou slegs die gode in wie haar man glo, 
moet dien en ken; en dat sy die voordeur dig sluit vir alle vreemde rituele en uitlandse bygelowe. 
lmmers, vir geeneen van die gode is dit verdienstelik dat 'n vrou skelm en geheime rites uitvoer nie." 
(016 Kai 9Eouc; ouc; 6 6v~p voµi~EI O'E~Eg9m tfi yaµETfi Kai YIVV<iJO'KEJV µ6vouc; npocr~KEI, nEp1£pyo1c; i5E 
9pl"}crKEimc; Kai ~£vmc; OE1m<imµovimc; 6noKEKAEicr9m T~v au>.E1ov. Ou<iEVi yap 9Ewv iEp6 l<AEnr6µEVa 
Kai AaV90VOVTO OpciTm KE~ap1crµ£vwc; UnO VUVOIKO<;.) 
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maak nie. Blywende verandering kan net bewerk word as jou maat sien dat jy innerlike 
adel het. Hierdie "adel" moet opreg uit jou hart kom, sander enige rolspel of maskers. 

8.4.6 Sara se verhouding met Abraham as voorbeeld 
Petrus noem een voorbeeld uit "die au dae", naamlik Sara (3:5-6). 'n Mens kan aflei dat 
Petrus weet sy lesers het hoe agting vir Sara en dat hulle graag met haar wil 
identifiseer. Sy argument is dat 'n vrou haar man se hoofskap moet erken soos Sara 
met Abraham gemaak het deur horn (volgens die tradisie) haar "heer" te noem. Petrus 
hou hierdie voorbeeld aan vroue voor om na te volg, selfs wanneer hulle mans 
onredelik teenoor hulle optree. 

8.4.7 Huweliksprobleem veroorsaak 'n kortsluiting in geloofslewe 
As getroudes nie gehoor gee aan die opdrag in 1 Petrus 3:1-7 nie, sal dit 'n kortsluiting 
in hulle geloofslewe veroorsaak. Dit is eintlik 'n algemene waarheid: as 'n gelowige iets 
doen wat hy/sy weet nie God se goedkeuring wegdra nie, affekteer dit sy/haar verhou
ding met God en dan kan die persoon nie bid nie (3:7). 

8.5 Gevolgtrekking 
Die algemene opdragte van Efesiers en Kolossense word in 1 Petrus 3:1-7 veronder
stel en dit dien as vertrekpunt. Die paragraaf 1 Petrus 3:1-7 gee 'n toepassing daarvan 
in baie besondere omstandighede: 

• 'n Vrou se plig as haar man onredelik (en/of ongelowig) is: Preek vir ham 
sander woorde - met jou leefstyl. 

• 'n Man se plig teenoor sy vrou in 'n samelewing waarin diskriminasie teen 
die vrou aanvaarbare en algemene praktyk is: Moenie neersien op haar nie, 
maar bewys eer aan haar, omdat jy weet dat julle voor God gelykelik 
erfgename van die lewe is. 

Die beginsels op grand van bogenoemde is duidelik: (1) As God vir jou 'n opdrag gee 
oar jou verhouding met jou huweliksmaat, mag die uitvoering van daardie opdrag nooit 
afhanklik wees van jou maat se optrede teenoor jou nie. (2) 'n Lisensie wat die 
samelewing mag gee om veronregtend teenoor jou maat op te tree, is geen vrypas om 
dit maar te doen nie; God eis dat jy julle gelyke erfgenaamskap van die lewe voor Hom 
demonstreer deur eer aan jou (swakker) maat te bewys. 

Dit blyk dat God die Heilige Gees vir Petrus as skrywer lei om nie net opdragte vir 
huweliksmaats te gee vir hulle verhouding met mekaar in en ten spyte van die sondige 
samelewing waarin hulle hulle bevind nie, maar om daarmee saam oak die beginsels te 
stel wat uiteindelik sal veroorsaak dat huweliksmaats mekaar in geen opsig as 
minderwaardig beskou nie. 
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8.6 Toepassing op geslagtelikheid in die besondere dienste 
Op grond van 1 Petrus 3:1-7 kan nie direk afgelei word of die vrou in die besondere 
dienste mag dien al dan nie. Hierdie Skrifdeel werp wel lig op hoe die vrou se optrede 
jeens haar man moet wees en die manse optrede jeens sy vrou. 

Die implikasies van bogenoemde oorwegings is die volgende: 
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• Die feit dat daar onderskeidende opdragte aan man en vrou in die huwelik is, 
kan nie net so oorgedra word op die kerklike funksionering van die vrou nie. 

• Die onderdanigheidsopdrag aan die vrou word gehandhaaf, selfs as haar man 
nie 'n gelowige is nie. 

• Die opdrag aan die man om verstandig met sy vrou saam te lewe is 'n 
bevestiging van die opdrag van Efesiers 5:25 dat die man binne die huwelik met 
liefde, sorg en selfverloening aan sy vrou leiding moet gee. Trouens, in 1 Petrus 
3:7 word die opdrag versterk: in sy leidinggewing moet hy aan sy vrou ook eer 
betoon. 

• Die feit dat die gelowige man en vrou se gelyke erfgenaamskap van die lewe 
beklemtoon word, sluit weer aan by die getuienis van Galasiers 3:28 dat sowel 
man as vrou in Christus een is en deel het aan die genadeverbond van God. 
Oor die gebruik van die vrou se gawes maak 1 Petrus 3:1-7 niks bekend nie. 
Ander Skrifdele moet daaroor geraadpleeg word. 
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Hoofstuk 9 
EKSEGESE EN HERMENEUSE VAN GALASIERS 3:26-29 

Grieks UBS4 1933/53-Vertaling 1983/92-Vertalina 
26 navn:i; yap uioi 0&0u fon: z~want julle is almal kinders ~Deur hierdie geloof in 
51a rAc; rricrn:wc; Ev Xp1crrc;l van God deur die geloof in Christus Jesus is julle nou 
lricrou· 21 0cro1 yap Eic; Christus Jesus; 27want julle almal kinders van God, 
Xp1crrov £13amicr81'}TE, almal wat in Christus 27want julle almal wat deur 

Xp1crrov EvEMcracr8E. 28 ouK gedoop is, het julle met die doop met Christus 

£v1 lou5aioc; oME: "EMriv, Christus beklee. 28Daar is verenig is, het nou deel van 

OUK Evl 5ouA.oc; ouM nie meer Jood of Griek nie, Christus geword. 28Dit maak 

EAEU8Epoc;, OUK Evl apcrEV daar is nie meer slaaf of nie saak of iemand Jood of 

Kai 8AA.u· TT<iVTEc_; yap uµiic; vryman nie, daar is nie Griek, !'}laaf of vry, man of 

£Tc; ecrrE £v Xp1crrc;l lricrou. 
meer man en vrou nie; want vrou is nie: in Christus 
julle is almal een in Christus Jesus is julle almal een. 29 Ei 5E uµElc; Xp1crrou, apa Jesus. 29En as julle aan 29En as julle aan Christus 

rou .n.13paaµ crrrtpµa fort, Christus behoort, dan is behoort, is julle ook 
Kar' ETTayyEA.iav julle die nageslag van nakomelinge van Abraham 
KA.ripov6µ01. Abraham en volgens die en erfgename kragtens die 

belofte erfQename. belofte van God. 

9.1 Die doel van Galasiers 
Dit is uit die brief duidelik dat Paulus met hierdie brief vals leraars wat verwarring by die 
Galasiers gesaai het, bestry (1:8). Dit blyk uit gedeeltes socs 2:3-5,11-14; 3:3-5; 4:8-
11, 21-31; 5:1-4 en 6:12-13 dat die vals leraars Christus nie as Verlosser verwerp het 
nie, maar tog daarop aangedring het dat die wet van Moses streng nagekom moes 
word. Dit is duidelik dat die besnydenis as vereiste gestel is (vgl 6: 13). 

Dit wil verder voorkom of die leraars ook Paulus se gesag betwyfel het en dat Paulus in 
die brief sy gesag as apostel verdedig (vgl 1:1,12, 15-17; 2:2,7-9). 

In die bestryding van die vals leraars se leer beklemtoon Paulus veral twee sake: 

1. Geregtigheid voor God word nie bekom deur werke van die wet nie, maar 
deur geloof in Jesus Christus (2:16; 3:5, 11,21 ). 

2. Die ware vryheid wat die gelowige het, setel in Christus. Enersyds 
beklemtoon hy dat die gelowige vry is van die slaweband van die wet en die 
sonde (vgl veral Gal 3 en 4) en andersyds dat hierdie vryheid ender die 
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leiding van die Gees uitgeleef moet word - dit wil se in heiligheid voor God 
(vgl veral Gal 5 en 6). 

Die doel van die brief kan soos volg opgesom word: 

Paulus wil as apostel met die brief die gelowiges in Galasie oortuig dat 
regverdiging alleen verkry kan word deur die geloof in Jesus Christus en sander 
die werke van die wet. Verder wil Paulus die gelowiges oortuig dat hulle die 
vryheid wat hulle in Christus het, nie moet misbruik nie, maar dit onder die 
leiding van die Gees moet uitleef. 

Die doel van die brief werp die volgende lig op Paulus se woorde in 3:28: 

1. lndien Paulus met die woorde "Jood of Griek" in 3:28 eintlik na besnedenes 
en onbesnedenes verwys, is dit in ooreenstemming met die doel van die 
brief. Paulus bestry immers die vats leraars wat aangedring het dat 
gelowiges hulle moes laat besny. Paulus sou dan, in ooreenstemming met sy 
doel, beklemtoon dat die besnydenis nie relevant is vir die mens se 
verlossing nie, aangesien regverdiging alleen verkry word deur geloof in 
Jesus Christus. 

2. Dit is nie duidelik hoe Paulus se verwysing in 3:28 na "slaaf of vryman" en 
"man en vrou" inpas by die doel van die brief nie. Dit kom nie in die brief na 
vore dat die vals leraars op enige wyse iets aangaande die verhouding 
tussen slaaf en vryman en die tussen man en vrou verkondig het nie. 

9.2 Die argument van Galasiers 
Die hooftema van die brief is in 2:15-21: die gelowige word geregverdig deur die geloof 
en nie deur wetsonderhouding nie. Paulus begin die brief met sy gebruiklike 
briefaanhef (1:1-5), stel dan duidelik dat daar geen ander evangelie is as die een wat 
hy verkondig nie (1:6-10) en dat Jesus Christus dit in 'n openbaring aan horn gegee het 
(1 :11-12). Op grand van sy lewensgeskiedenis bewys Paulus dat sy evangelie nie deur 
'n mens uitgedink of aan horn vertel is nie, maar inderdaad die ware evangelie is (1 :13-
21 ). Teenoor die dwaalleer van regverdigmaking deur wetsonderhouding stet Paulus in 
Galasiers die ware evangelie van regverdigmaking deur die geloof. In 3:1-5 en weer in 
4:8-20 vermaan hy die Galasiers omdat hulle wil terugval in die leer van 
wetsonderhouding. Ter verduideliking hiervan gee Paulus drie voorbeelde: 
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• Eerstens neem hy Abraham as voorbeeld. Soos Abraham geregverdig is, nie 
deur wetsonderhouding nie, maar deur geloof, so oak hulle (die Galasiers), en 
dit in Christus (3:6-19). Soos Abraham ontvang oak hulle geregtigheid as belofte 
(en dit deur Christus) en nie as verdienste nie. 

• Tweedens verwys Paulus na die nuwe verhouding waarin Christus ons stel. In 
3:19-25 wys hy op die nuwe verhouding tot die wet. Die wet is nie meer grond vir 
regverdiging nie, maar die wegwyser van die geloof. In 3:26 - 4:7 wys hy op die 
nuwe verhouding met God. In Christus is ons aangenome kinders van God en 
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dus erfgename van die belofte. 

• Die derde voorbeeld is die van Sara en Hagar. Paulus vra as't ware: Wil julle 
soos kinders van 'n slavin (soos Hagar) self vir julle geregtigheid werk? Of: Wil 
julle as kinders van die vrye (soos Sara) julle geregtigheid as belofte beerf? 

Die UBS-teks (4de hersiene uitgawe) beskou Galasiers 3:21-29 as 'n perikoop onder 
die opskrif "Slaves and Sons"; inderwaarheid kan 3:26 - 4:7 beskou word as een groter 
perikoop wat handel oor ons kindskap van God in Christus. Binne 3:26 - 4:7 vorm die 
gedeelte Galasiers 3:26-29 'n subperikoop.82 

Soos hier bo by 9.1 aangetoon is, argumenteer Paulus dat Jood-wees (wat die 
onderhouding van die wet impliseer) en nie-Jood-wees (wat nie-onderhouding van die 
wet impliseer) nie volgens die evangelie die grondslag mag vorm vir twee afsonderlike 
kategoriee mense met betrekking tot die verlossing nie. Hy stel in Galasiers 2:16 dat 
" 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, 
maar alleen deur in Jesus Christus te glo". In Galasiers 3:14 word hierdie tema 
spesifiek behandel: "Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus 
deel kry aan die seen wat God aan Abraham toegese het." 

In Galasiers 3:15-25 word die argument in 'n sekere sin onderbreek om eers, aan die 
hand van die testament-beeld, die verhouding tussen die wet en die belofte uiteen te 
sit. In Galasiers 3:23-25 word die voorlopige funksie van die wet uiteengesit, 'n funksie 
wat opgehou het toe die tyd van die geloof aangebreek het. Die wet het, vanwee die 
sondeval, in plaas van die geregtigheid die vervloeking van die mens bewerk. Deur die 
geloof word egter 'n verandering bewerkstellig: deur die geloof bring die wet die mens 
by Christus uit, sodat deur die geloof nie net die Jode nie, maar almal wat in Christus 
glo, deel kry aan die seen wat God aan Abraham toegese het. Die geloof word dus die 
kanaal waarlangs ook nie-Jode deel aan die seen kry (Gal 3:14). 

Die subperikoop Galasiers 3:26-28 begin met die relasiemerker yap (3:26) wat aandui 
dat Galasiers 3:26-28 'n stelling in die voorafgaande gedeelte motiveer, naamlik dat die 
geloof 'n verandering ten opsigte van die uitsluiting van nie-Jode bewerkstellig. Alma/ 
(bedoelende Jode en nie-Jode) is kinders van God. 

9.3 Die ontstaan van Galasiers 
Paulus en Barnabas het tydens hulle eerste sendingreis ten minste drie stede in die 
Romeinse provinsie Galasie besoek, naamlik lkonium, Listra en Derbe (Hand 13:2 -
14:28). Na die apostelvergadering (Hand 15) word ten minste nog twee besoeke in 
Handelinge vermeld (Hand 16:6; 18:23). Paulus verwys ook later in die brief na "die 
eerste keer" wat hy die evangelie aan hulle verkondig het (Gal 4:13). 

Dit is onseker wanneer Paulus die brief geskryf het. Een moontlikheid is ongeveer 50-
52 nC uit Korinte aan die einde van sy tweede sendingreis (Hand 18), en 'n ander is 
ongeveer 55 nC (kort voor die brief aan die Romeine geskryf is), ook uit Korinte (Hand 

82 Die 1983 Afrikaanse Vertaling volg die UBS na. 
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20:3). 'n Derde moontlikheid is ongeveer 49 nC, uit Antiogie, direk v66r die Apostel
konvent (Hand 15). 

Paulus is reeds vroeg in sy bediening daarvan beskuldig dat hy die evangelie 
aangepas het om dit vir die gelowiges uit die heidene meer aanvaarbaar te maak. 
Tydens die Apostelkonvent (Hand 15) is daar uitsluitsel gegee dat die evangelie soos 
Paulus dit verkondig, die ware evangelie is (moontlik Gal 2:6). Die Juda"iseerders het 
egter voortgegaan om Paulus onder verdenking te plaas en oral verkondig dat 
gelowiges nie slegs in Jesus Christus kan glo om gered te word nie, maar ook die 
verpligtinge van die wet en die Joodse tradisies moet nakom. In praktyk het dit daarop 
neergekom dat persona uit die heidene eers Jode moes word voordat hulle Christene 
kon word. 

Paulus skryf sy brief om die gelowiges in Galasie te oortuig dat die Juda"iseerders 'n 
vals evangelie verkondig. Hy verduidelik dat God vryspraak deur die geloof gee en nie 
deur die onderhouding van die wet nie. Ook spel hy uit wat die praktiese implikasies 
van die nuwe lewe deur die Gees is. 

9.4 Die eerste lesers van die Galasierbrief en hulle wereld 
Die eerste lesers/hoorders van Galasiers was waarskynlik hoofsaaklik nie-Jode voordat 
hulle Christene geword het. Hulle lewe v66r hulle Christene geword het, word deur 
Paulus getipeer as die tyd toe hulle nog geestelik onmondig was (4:3), slawe van 
wettiese godsdienstige reels was (4:3) en nikswerd afgode gedien het (4:8). 

9.4.1 Die samelewing se rolverwagting van vroue 
Die vroue uit die hoer klasse was volgens die Griekse en Romeinse tradisie verplig tot 
'n nederige en onopvallende lewenswyse. Die nuwer godsdienste het vroue egter 
grater vryhede en meer statusgelykheid met mans as die tradisionele staatsgods
dienste toegelaat. Hierdie verskynsel is deur persona uit die tradisionele godsdienste 
beleef as 'n bedreiging van die orde van die huishouding en van die welsyn van die 
samelewing. Vreemde godsdienste is dus dikwels om hierdie rede as 'n sosiale en 
politieke bedreiging beskou. 

9.4.2 Waarom juis die teenstellings Jood/Griek, slaaf/vryman en man/vrou? 
Dit is duidelik dat Paulus in elk van die drie groeperings, naamlik Jood/Griek, 
slaaf/vryman en man/vrou telkens verwys na twee groepe wat op 'n manier met mekaar 
verband hou, maar tog teenoor mekaar staan. Dit is verder duidelik dat Paulus met sy 
verwysing na Jood/Griek, slaaf/vryman en man/vrou bestaande onderskeidings en 
skeidings (met betrekking tot rol en status) wat die lesers sou harken, na vore bring. 

In 3:28 kontrasteer Paulus bekende onderskeidings met die eenheid wat daar in 
Christus is. Teenoor die Jood wat ingesluit is in die verbond wat God met Abraham 
gesluit het, stel hy die Griek as nie-Jood wat uitgesluit was van hierdie verbond 
(godsdienstig/etniese onderskeid). Teenoor die vryman wat in die samelewing vryheid 
geniet het, stel hy die slaaf wat eintlik alle vryheid ontbeer het (ekonomiese/sosiale 
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onderskeid). Teenoor die man wat in die samelewing in 'n bevoorregte was, stel hy die 
vrou wat in die samelewing benadeel is (geslagtelike onderskeid). 

9.5 Tersaaklike eksegese van Galasiers 3:26-29 
9.5.1 Verstaansmoontlikhede vir die drie onderskeidings 
9.5.1.1 Bestry Paulus die meerderwaardigheid van 'n Joodse gebed? 
Een moontlikheid is dat Paulus met sy verwysing na Jood/Griek, slaaf/vryman en 
man/vrou doelbewus die gedagte wat in die dankbetuiging in die Joodse oggendgebed 
voorgekom het, bestry (Longenecker 1990:157). In hierdie gebed dank die man God 
dat hy horn nie 'n heiden, 'n slaaf of 'n vrou gemaak het nie. 

Die feit dat die drie pare in die leefwereld van die eerste lesers bekende onderskei
dings was, plaas 'n vraagteken agter die aanname dat Paulus wel in 3:28 spesifiek die 
Joodse gebed in gedagte gehad het. Daar kan dus nie met sekerheid gestel word dat 
Paulus in 3:28 na die Joodse oggendgebed verwys nie. 

9.5.1.2 Word gebruik gemaak van 'n vaste doopformule? 
'n Tweede moontlikheid is dat Paulus in 3:28 uit 'n bestaande doopformule aanhaal (vgl 
bv Becker 1976:45-46; MacDonald 1987:5-14). Wat opvallend is, is dat wanneer 
Paulus sulke drie pare onderskeidings gebruik, die doop telkens ter sprake is (vgl Ef 
6:8; 1 Kor 12:13). Dit laat die teorie dat daar in die vroee kerk tydens die doop 'n vaste 
formule gebruik is, waarin die eenheid in Christus beklemtoon is, baie aantreklik lyk. 
Daar is egter groot verskille tussen hierdie gedeeltes, waarskynlik omdat die formule 
aangepas is by die spesifieke omstandighede van die lesers. Dit laat die vraag 
ontstaan wat die vaste formule dan werklik was. Daar kan dus nie met sekerheid 
aanvaar word dat Paulus in Galasiers 3:28 'n vaste doopformule gebruik nie. 

9.5.1.3 Is daar onderskeidings in die verbond met Abraham? 
'n Derde moontlikheid is dat Paulus teruggryp op die verbond met Abraham waarin 
daar nie slegs onderskeid gemaak is tussen Jade en onbesnedenes (bv Grieke) nie, 
maar ook tussen slaaf en vryman, en tussen man en vrou (Martin 2003:117-125). 
Aangesien Paulus in die voorafgaande vers (3:27) die doop ter sprake bring, is dit 
moontlik dat hy met sy verwysing na "man of vrou" die aandag vestig op die feit dat die 
nuwe verbondsteken nie onderskeid maak tussen man en vrou nie (Martin 2003:118). 

Wanneer Martin se teorie egter logies bekyk word, klop dit nie. Ten opsigte van die 
Jood/Griek- en man/vrou-onderskeidings is die groeperings wat uitgesluit word die 
Grieke en die vroue. Hierdie twee voorbeelde sou logies Paulus se argument 
ondersteun dat mense wat vroeer uitgesluit was, in Christus nie meer uitgesluit word 
nie. Ten opsigte van die slaaf/vryman-groepering sou die lesers moeilik kon verstaan 
dat Paulus slawe as "bevoorregtes" voorhou. Die feit dat 'n "vryman" nie verbied was 
om horn te laat besny nie en dus eintlik nie werklik meer uitgesluit was as 'n slaaf nie, 
laat Martin se teorie nog minder aanvaarbaar lyk. 
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9.5.2 Die klem op "almal" 
Dit val op dat Paulus in 3:26 se dat die gelowiges "alma!" (rravn:c;) kinders van God is. 
Deur die woord "alma!" heel eerste in die sin te plaas, word uitdruklik beklemtoon dat 
by die "julle" (dit is die lesers), waarna in 3:26 verwys word, alma! ingesluit is (Arichea 
& Nida 1975:83; Ridderbos 1976:147). Hierdie insluiting van alma! word nag verder 
beklemtoon ashy in die volgende vers se dat "soveel as wat" (ocro1) in Christus gedoop 
is, met Christus beklee is. Nie een van die wat in Christus gedoop is, is dus weggelaat 
nie - hulle is almal met Christus beklee. Oak in 3:28 se Paulus dat almal (rr6VTE<;) in 
Christus een is. 

Die vraag ontstaan waarom Paulus in 3:26, nadat hy in 3:1 - 5:1 oar regverdiging alleen 
deur die geloof handel, skielik soveel klem daarop laat val dat alma/ ingesluit is. 
Wanneer die vals leer wat Paulus bestry, in ag geneem word, word dit duidelik waarom 
die insluiting van alma! beklemtoon word. Die vals leraars het in hulle aandrang dat die 
geadresseerders besny en Joodse wette moes onderhou, daarmee eintlik ge·impliseer 
dat hierdie Galasiers nie werklik deel is van die nageslag van Abraham nie. Om werklik 
met die Joodse Christene een te wees, moes die onbesnede Christene hulle laat 
besny. Wanneer die gedeelte 3:1 - 5:1 in die lig van hierdie feit beskou word, blyk dit 
dat Paulus nie bloat dogmaties duidelik wil maak dat iemand net deur die geloof 
regverdig kan wees nie. Dit gaan veral vir ham daaroor dat sy lesers nie uitgesluit is 
van hierdie regverdiging nie. 

Hulle is nie uitgesluit nie want 

• wie soos Abraham glo, is (almal) sy kinders (vgl 3:6-9); 
• geloof laat hulle (alma!) op grand van die verlossing van Jesus Christus deel in 

dit wat aan Abraham beloof is (vgl 3:10-14); 
• die wet kan nie die belofte wat God aan Abraham gemaak het, wysig nie en kan 

nie (een van) hulle wat nie besny is, uitsluit nie (vgl 3:15-18); 
• die wet het wel 'n funksie, maar volgens die doel van die wet is dit duidelik dat 

die wet hulle wat in Christus glo, (nie een) uitsluit nie (vgl 3:19-25); 
• alma! wat glo, is erfgename kragtens die belofte aan Abraham (vgl 3:26-29); 
• wie losgekoop is, is nie (een) meer slaaf nie, maar kind van God (vgl 4:1-7); 
• die gelowiges in Galasie is (almal) deel van die hemelse Jerusalem en nie van 

die aardse Jerusalem nie; 

• hulle moet (alma!) vasstaan in hulle vryheid (vgl 4:21 - 5:1 ). 

Die feif dat Paulus in 3:1 - 5:1 nie bloat oar regverdiging in die geloof handel nie, maar 
wit beklemtoon dat die lesers nie uitgesluit is van hierdie regverdiging nie, werp lig op 
die verstaan van die woorde "daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf 
of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie". Dit is duidelik dat dit vir Paulus 
belangrik is om te beklemtoon dat die lesers nie uitgesluit is van die beloftes wat God 
aan Abraham gemaak het nie. Die eerste voorbeeld wat hy noem, naamlik dat daar nie 
meer Jood en Griek is nie, is spesifiek van toepassing op die eis van die vals leraars 
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dat hulle aanhangers besny moes word. Die tweede voorbeeld dat daar nie meer slaaf 
of vryman is nie en die derde voorbeeld dat daar nie meer man en vrou is nie, versterk 
egter die punt dat alma/ wat in Jesus Christus glo, deel het aan die belofte aan 
Abraham. Nie eers hulle wat in die samelewing van voorregte uitgesluit word, naamlik 
die slawe en die vroue, word van God se beloftes uitgesluit nie. Soos 'n vryman en 'n 
man, is ook slawe en vroue ten voile ingesluit in hierdie belofte. 

Dat Paulus deur die noem van hierdie groepe pare daarop wil wys dat alma/ ingesluit 
word, word verder bevestig deur die klimaktiese patroon in hierdie drie groepe pare: die 
eerste onderskeid (Jood/nie-Jood) was spesifiek van toepassing op die Joodse 
godsdiens. Die tweede onderskeid (slaaf/vryman) was universeel in die hele destydse 
samelewing. Die derde onderskeid (man/vrou) geld van alle mense sedert die 
skepping. 

9.6 Gevolgtrekking 
Paulus beklemtoon in Galasiers 3:28 met die drie pare onderskeidings Jood/Griek, 
slaaf/vryman en man/vrou dat alma! wat in Christus glo, deel het aan die beloftes wat 
God aan Abraham gemaak het. Die eerste groepering wat Paulus noem, te wete 
Jood/Griek, is spesifiek van toepassing op die eis van die dwaalleraars dat die 
geadresseerders besny moes word. Die Galasiers hoef hulle egter nie soos die Jode te 
laat besny nie. Die ander twee groeperings, slaaf/vryman en man/vrou, het nie direk 
iets te doen met die vals leraars se ei~ dat die Galasiers besny moes word nie. Die 
twee groeperings versterk egter die punt dat alma/ wat in Jesus Christus glo, deel het 
aan die belofte aan Abraham. Die lesers v'an Paulus se brief mag weet dat, wanneer . 
beoordeel moet word of iemand deel is van die nageslag van Abraham, selfs uitdruklike 
onderskeidings soos slaaf/vryman en man/vrou onbelangrik is. Dan geld net die vraag 
of jy in Christus gedoop is en met Hom beklee is. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat Galasiers 3:28 'n baie spesifieke betekenis het vir die 
verstaan van Skrifdele wat handel oor die verhouding tussen man en vrou. Skrifdele 
waarin gestel word dat (i) die man die hoof van die vrou is (vgl bv Ef 5; 1 Kor 11 ); (ii) 
dat die vrou aan die man onderdanig moet wees (vgl bv 1 Kor 14; Ef 5; Kol 3:18) en dat 
(iii) die vrou moet swyg (vgl bv 1 Kor 14 en 1 Tim 2) sou in stryd wees met Galasiers 
3:28 as aanvaar word dat die Skrifdele daarop dui dat die vrou nie soos die man deel in 
die verlossing van Christus nie. Alma! wat in Christus glo, ook vroue, deel in die belofte 
aan Abraham. 

9.7 Toepassing op geslagtelikheid in die besondere dienste 
Galasiers 3:26-29 handel dus nie oor die kwessie of die vrou in die besondere dienste 
mag dien al dan nie. Hierdie Skrifgedeelte werp wel lig op die feit dat alle gelowiges, 
ook vroue, in Christus deel het aan die verbondsbeloftes aan Abraham. In die lig van 
hierdie oorweldigende waarheid sou met reg gevra kan word of daar regtens op enige 
ander terrein - ook wat die besondere dienste in die kerk betref - enige onderskeid 
tussen man en vrou getref kan word. 

Die antwoord op hierdie vraag is egter nie in Galasiers 3:26-29 nie. 
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Hoofstuk 10 
EKSEGESE EN HERMENEUSE VAN 1KORINTIERS11:2-16 

Grieks UBS4 1933/53-Vertalina 1983/92-Vertalina 

2 'ETTmvci:J oE: uµac; OTI 
2En ek prys julle, breeders, lEk vind dit prysenswaardig 

TTavm µou µtµvrioSE Kai, 
dat ju lie in afles aan my dink d~t ju lie in all~s aan my bly 

Ka8ci>c; TTapEOWKa uµiv, Tac; 
en aan die leringe vashou dmk en vashou aan die 

soos ek dit aan julle oorgelewerde leer soos ek dit 

TTapa060E1C; KaTEXETE. oorgelewer het. 3Maar ek wil aan julle oorgedra het. 3Ek wil 
3 0£,\w oE uµac; e:iotvm OTI h9 dat julle moet weet dat egter h9 julle moet weet dat 

TTavroc; avopoc; ~ KECpa,\~ O Christus die hoof is van elke Christus die hoof is van elke 

Xp10T6c; tOT1v, KECpaM ot man, en die man die hoof van man, en 'n man die hoof van 

yuvmKoc; 6 av~p. Ke:cpaM ot die vrou, en God die hoof van sy vrou, en God die hoof van 

TOU XplO'TOU 6 8E6c;. 4 TTac; 
Christus. 4Elke man wat bid of Christus. 4Elke man wat bid of 

av~p TTpOOEUXOµEvoc; ~ 
profeteer met iets op sy hoof, profeteer met iets op sy kop, 

doen sy hoof oneer aan· doen
5
sy hoof, Christus, oneer 

TTpO<pl"jTEUWV Kara Ke:cpa,\~c; 5 ' maar elke vrou wat bid of aan. Maar elke vrou wat bid 

exwv Kam1oxuvE1 r~v profeteer met onbedekte hoof of profeteer sander iets op 

Ke:cpa,\~v aurou. 5 TTaoa OE doen haar hoof oneer aan; ' haar kop, doen haar hoof, 

yuv~ TTPOO"EUXOµtvri ~ want dit is een en dieselfde haar man, oneer aan, want 

TTpocprire:uouoa 
aspf haar hoof geskeer is. dan is sy net soos 'n vrou wie 

aKamKaMmq> rfi Ke:cpa>.fi 
6Want as 'n vrou se hoof nie se hare afgeskeer is. 6As 'n 

bedek is nie, laat sy dan ook vrou nie lets op haar kop wil sit 

Karmoxuve:1 r~v KEcpa>.~v haar hare afsny; maar as dit nie, kan sy ewe goed haar 

aur~c;· Ev yap EO'TIV Kai TO vir 'n vrou lelik is om haar hare hare laat afsny. Maar 

aUTO Tfj E~Upl"jµ£vn. 6 Ei yap af te sny of te skeer, laat sy aangesien dit 'n skande is vir 

ou KaTaKaMme:m1 yuv~. haar hoof bedek. 7Want 'n 'n vrou om haar hare te laat 

Kai Ke:1pao8w· Ei oE aicrxpov 
man moet die hoof nie bedek afsny of afskeer, moet sy iets 

yuvmKi TO Ke:ipacr8m ~ 
nie, omdat hy die beeld en op haar kop sit. 7'n Man 

~upacrem, KamKa1'uTT-
heerlikheid van God is; maar behoort nie iets op sy kop te 

rtcrew. 7 Av~p µEv yap ouK 
die vrou is die heerlikheid van sit nie. Hy is die beeld en 

die man. 8Want die man is nie sieraad van God, maar die 

6cpEiAEI KamKaMmE08m uit die vrou nie, maar die vrou vrou is die sieraad van die 

T~V KEcpaMv EiKci>v Kai 06~a uit die man. 9Want die man is man. 8Die man is nie uit die 

9Eou uTTapxwv· ~ yuv~ oE 
ook nie ter wille van die vrou vrou geneem nie, maar die 

06~a avop6c; EO'TIV. 8 OU yap 
geskape nie, maar die vrou ter vrou uit die man. 9Die man is 

EO'TIV av~p EK yuvmKoc; aMa 
wille van die man. 10Daarom ook nie ter wille van die vrou 

meet die vrou 'n aanduiding geskep nie, maar die vrou ter 

yuv~ E~ avop6c;· 9 Kai yap van gesag op die hoof h9 ter wille van die man. 10oaarom 

OUK EKTioSri av~p 016 T~V wille van die engele. behoort die vrou 'n teken van 

yuvaiKa aMa yuv~ 016 TOV 
die man se gesag oor haar op 

avopa. 10 Ola TOUTO 6cpEi,\e:1 ~ 
haar kop te he ter wille van die 
engele. 

yuv~ t~ouoiav EXEIV tTTi r~c; 
KECDa>.iic CIC TOUC avvt>.ouc. 
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11 m\riv CUTE yuvri xwpi~ 11 En tog, in die Here is die Tog het die Here bepaal dat 

avopo~ CUTE avrip xwpi~ man nie sonder die vrou nie, die vrou nie sonder die man 

yuvaiKO~ Ev Kupiq.i· 12 womp en die vrou ook nie sonder die sal bestaan nie, en die man 
nie sonder die vrou nie, 12want 

yap ri yuvri EK ToO 6vop6~. man nie. 12Want soos die vrou 
soos die vrou uit die man 

OUTW~ Kai 6 avrip 510 TA~ uit die man is, so is ook die 
geneem is, so kom die man man deur middel van die vrou; yuvaiK6~· TC 5£ mivra EK 

maar alles is uit God. deur die vrou in die wereld, 
TOU 0EOU. 13 'Ev uµTv aUTOT~ 130ordeel self: Is dit betaamlik maar alles is uit God. 

KpivarE· rrptrrov foTiv dat 'n vrou met onbedekte 
130ordeel julle nou maar self: 

yuvaTKa aKamKai\umov Tcj) hoof tot God bid? 140f leer ook is dit betaamlik vir 'n vrou om 

0Ecj) TTPOOEUXE00ai; 14 OUOE die natuur self julle nie dat as sender iets op haar kop in die 
gemeentelike samekoms tot 

ri cpum~ QUTri (51(5aoKEI uµCi~ 'n man lang hare dra, dit vir 
God te bid? 14Die algemene horn 'n oneer is nie; 15maar as 

OTI avrip µEv ECV KOµQ 
'n vrou lang hare dra, dit vir opvatting is tog dat dit vir 'n 

CTlµia QUTcj) EOTIV, 15 yuvri (5£ haar 'n eer is, omdat die lang man nie eerbaar is om lang 
EOV KOµQ (56~a QUTji EaTIV; hare vir haar ~egee is as 'n hare te dra nie, 15maar dat dit 

OTI ri K6µri avTi TTEPl~oi\aiou bedekking? 1 Maar as iemand vir 'n vrou wel eerbaar is. Lang 

5t5oTai [auTii]. 16 Ei 5t Tl~ meen om twisgierig te wees, hare is immers vir haar gegee 
as 'n bedekking. 160ns het in 

5oKET cplAOVEIKO~ dvai, riµET~ ons het nie so 'n gewoonte 
die gemeentelike samekoms 

To1aUTl"JV ouv~8E1av OUK nie, en ook die gemeentes van 
nie 'n ander gewoonte nie, en 

exoµEv oME: ai EKKAl"]Oiai 
God nie. 

die ander gemeentes van God 
TOU 0EOU. ook nie. Dit se ek vir iemand 

wat hieroor wil stry. 

10.1 Die argument van 1 Korintiers 
Die gedeelte 1 Korintiers 1 :1-9 vorm die briefaanhef, groete en danksegging van 
Paulus se brief. Paulus noem die rede waarom hy skryf in 1:10-17. Daarna volg die 
liggaam van die brief (1:18 -16:12) en die brief sluit af met die briefslot (16:13-24). Die 
briefliggaam val in twee hoofdele uiteen: 1 Korintiers 1-6 waarin Paulus reageer op 
berigte wat Chloe en haar huisgenote onder sy ander aandag gebring het, en 7-15, 
waarin Paulus antwoord op vrae wat die Korintiers per brief aan horn gestel het. Hierdie 
vrae handel oar askese en seks"(7:1-40), die gebruik van vleis wat aan afgode geoffer 
is (8:1 - 11:1), die goeie orde in die gemeente (11:2 - 14:40) en die opstanding (15:1-
58). 

Die perikoop 1 Korintiers 11 :2-16, wat handel oor vroue s-e funksionering in die 
gemeente, maak deel uit van die briefdeel wat handel oar die goeie orde in die 
gemeente (11 :2 - 14:40). Hierdie briefdeel kan verder soos volg ingedeel word: 

• 11:2-16: 

• 11:17-34: 

Die gedrag van die vrou in die gemeente 

Wanpraktyke by liefdesmaaltye by nagmaal 

• 12:1 - 14:25: Verantwoordelike gebruik van geestesgawes 

• 14:26-40: Samevatting oar die goeie orde in die gemeente 

10.2 Die ontstaan van 1 Korintiers 
Paulus het die evangelie van Jesus Christus tydens sy tweede sendingreis na Korinta 
gebring. Nadat Paulus min sukses in Atene gehad het, het hy na Korinta vertrek. Die 
ontstaan van die gemeente in Korinta tydens Paulus se bediening word in Handelinge 
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18:1-17 beskryf. Uit hierdie gedeelte blyk dit dat Paulus ingetrek het by Akwila en 
Priscilla, 'n Joodse man en sy vrou wat uit Rome verban is. (Soos Paulus was ook hulle 
tentmakers.) Saterdae het Paulus in die sinagoge gepreek vir 'n Joodse en Griekse 
gehoor. Krispus, die hoof van die sinagoge en sy hele huishouding het tot bekering 
gekom. 

Silas en Timoteus het intussen van Masedonie af gekom en die Jode het al hoe meer 
weerstand gebied teen Paulus se boodskap dat Jesus die Christus is. Gevolglik 
verskuif Paulus sy aktiwiteite na die huis van 'n proseliet, Titius Justus. Sy huis was reg 
langs die sinagoge. Silas en Timoteus het geld vanaf die gelowiges in Filippi gebring 
(2 Kor 11 :9; Fil 4: 14-15) en Paulus kon nou voltyds preek. Vo lg ens Handelinge 18:5 het 
hy nou "al sy tyd bestee" aan prediking. 

In die jaar en 'n half wat Paulus daar gewerk het, het die gemeente gegroei. Die 
gemeente het bestaan uit nie-Jode wat hulle tot die Christendom bekeer het (1 Kor 
12:2), hoofsaaklik uit die laer sosiale klasse ,(1 Kor 1 :26). Daar was ook 'n Joodse 
element (1 Kor 7:18; Hand 18:4) in die gemeente, terwyl mense uit die hoer sosiale 
klasse wel verteenwoordig was (1 Kor 11 :21). Nadat Paulus saam met Akwila en 
Priscilla na Efese vertrek het, het Apollos, 'n teoloog van Joodse afkoms, ook in Korinte 
gewerk. Hy het vroeer teologiese onderrig van Akwila en Priscilla gekry (Hand 18:24-
26). 

Paulus se betrokkenheid by die gemeente van Korinte eindig egter nie hier nie. 
Volgens 1 Korintiers 5:9 het hy 'n brief (wat nie behoue gebly het nie) aan hulle geskryf 
waarin hy hulle waarsku om nie om te gaan met mense wat in onsedelikheid leef nie. 
Hierdie opdrag is verkeerd verstaan as "onsedelikes buite die gemeente". Verskillende 
stories oor die gemeente is by Paulus aangedra terwyl hy in Efese was. Volgens 
1 Korintiers 1:11 het "Chloe se mense" horn vertel van onenigheid. Die gemeente is in 
verskillende faksies verdeel en die evangelie, soos Paulus dit verkondig het, kom in 
gedrang. Paulus het waarskynlik ook ander negatiewe berigte oor die gemeente 
ontvang. Die prentjie wat Paulus van die gemeente kry, is ontstellend: op seksuele 
gebied verdra die gemeente sondes wat selfs deur die nie-Christene as skandelik 
beskou word; 'n faksie in die gemeente reageer hierteen met asketiese leerstellings, en 
daar is hofsake tussen gelowiges. 

'n Ruk later ontvang Paulus 'n brief wat die gemeente aan horn rig (1 Kor 7:1 ). Hierin 
vra hulle verskillende vrae. Die saak oor die eet van vleis wat aan afgode geoffer is, 
kom aan die orde; die goeie orde in die gemeente en die saak van die opstanding. Na 
aanleiding hiervan, skryf hy 1 Korintiers. 

Presies wie Paulus se teenstanders in die gemeente was, of wat hulle leerstellings 
was, is onduidelik. Moontlik was dit 'n groep vermoende Korintiers wat Apollos, die 
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redenaar, as hulle leier beskou het. Paulus gebruik in sy_ brief baie woorde wat ook 
gebruik is in die (Proto-)Gnostisisme83 en misteriekultusse.84 

Hy skryf die brief in Efese, waarskynlik in die lente (1 Kor 16:8) van 54/55 nC. 

10.3 Die eerste lesers van 1 Korintiers en hulle wereld 
Korinte was die hoofstad van die Romeinse provinsie Agaje. Griekeland word geo
grafies in twee dele verdeel. Die suidelike skiereiland, die Peloponnesos, word met die 
noordelike vasteland verbind deur 'n smal landstrook (Isthmus) van omtrent ses 
kilometer breed. Korinte is op die suidwestelike punt van hierdie landstrook gelee. Om 
tussen noord en suid oor land te reis (bv na en van Atene) moes 'n mens deur Korinte 
gaan. 

Omdat Korinte aan die oostekant en westekant aan die see grens, het dit aan 
weerskante van die Isthmus 'n hawe gehad, naamlik Kenchree en Lechaeum. Die stad 
was dus strategies goed gelee, nie net vir die handel tussen die noorde en die suide 
nie, maar ook tussen die Ooste en die Weste. Korinte was gevolglik 'n ryk en 
voorspoedige kosmopolitiese handelstad. ltalianers, Egiptenaars, Siriers, Jode en 
Oosterlinge is daar aangetref. 

Die kosmopolitiese aard van die stad word in die godsdienstige lewe weerspieel. 'n 
Mengelmoes godsdienste het mekaar daar wedersyds be"invloed en tot sinkretisme 
gelei. Die stad het 'n tempel vir Apollo, die Griekse god bekend vir sy orakelspreuke, 
gehad. Verder is die god van genesing, Asklepius, ook daar aanbid. Afrodite, die 
seksgodin het bo-op die Akropolis 'n tuiste gekry. Hierdie gebou het 'n duisend 
prostituut-priesteresse gehuisves. Demeter en Persefone, onderskeidelik die godinne 
van die landbou· en vrugbaarheid, is ook in Korinte gedien. Die ongekende rykdom en 
weelde in die stad het tot Korinte se berugte morele verval gelei. Die Griekse 
werkwoord korinthiazesthai (dit is, om soos 'n Korintier te leef) het verwys na 'n lewe 
van dronk orgies. Aelianus, 'n laat-Griekse skrywer, se byvoorbeeld dat wanneer 'n 
Korintier op die verhoog uitgebeeld is, hy altyd as dronk voorgestel is. 

Dit was na hierdie moeras van morele verval dat Paulus die evangelie van Jesus 
Christus gebring het en waarbinne die eerste gemeente in Korinte hulle geloof moes 
uitleef. 

Die gemeente in Korinte het hoofsaaklik bestaan uit mense wat uit die heidendom 
bekeer is. Alhoewel daar ook Jode was wat tot geloof gekom het (Hand 18:8) en 
heidene wat voorheen tot die Joodse geloof oorgegaan het (Hand 18:7), het die kern 
van die gemeente bestaan uit mense uit die heidendom wat tot bekering gekom het. 
Baie lidmate van die gemeente van Korinte was voor hulle bekering aktief betrokke by 

83 Die Gnostisisme was 'n godsdienstige rigting wat onder andere geglo het dat verlossing geskied 
deur die verwerwing van geheime kennis oor God en mense. Hierdie rigting was tydens die 2de eeu 
nC in voile swang. 

84 Volgens die misteriekultusse kon die lede onder andere deur geheime inlywingsrites onsterflikheid 
verkry. 
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heidense godsdienste en is "blindelings na die stom afgode meegevoer" (1 Kor 12:2). 
Hulle het deelgeneem aan praktyke soos homoseksualiteit, onsedelikheid, egbreuk, 
diefstal, bedrog, dronkenskap en kwaadpratery (1 Kor 6:9-10). 

God self het aan Paulus verklaar dat baie manse in Korinta aan Hom behoort (Hand 
18:10). Dit blyk uit Paulus se briewe dat dit veral mense uit die onderste strata van die 
bevolking was wat tot bekering gekom het. Paulus se in 1 Korintiers 1 :26: "Volgens die 
opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie manse 
van aansien onder julle nie." Korinta was dus 'n gemeente wat bestaan het uit manse 
wat min skoling en opleiding ondergaan het. Dit kan aanvaar word dat hierdie lidmate 
se leefstyl grootliks be'invloed is deur dit wat hulle gewoond was om te doen toe hulle 
nag heidene was. Oak kan aanvaar word dat hulle optrede tydens eredienste be'invloed 
sou word deur dit wat vir hulle gebruiklik was tydens die rituele van die heidense 
godsdienste waaraan hulle vroeer deelgeneem het. Gevolglik het daar in die gemeente 
heelwat twiste ontstaan het oar watter van hierdie praktyke in die gemeente toelaatbaar 
was en watter nie. Hierdie twiste het daartoe gelei dat hulle in 'n brief by Paulus advies 
gevra het (1 Kor 7:1; vgl punt 10.1 hier bo). Dit is moontlik dat hy in sy advies 
(waaronder die swyggebod, 1 Kor 14:34) noodsaaklike korrektiewe wou aanbring op 
heidense praktyke wat in die Korintiers se gemeentesamekomste voorgekom het. 

10.4 Tersaaklike eksegese van 1 Korintiers 11 :2-16 
10.4.1 Prinsipiele begronding en praktiese toepassing 
Die skopus van 1 Korintiers 11 :2-16 word gewoonlik beskou as die sluier wat die vrou 
in gemeentelike samekomste moes dra. Tog blyk dit dat die kwessie van 'n sluier binne 
die skopus van die perikoop eintlik sekonder is. Daar is immers twee sake wat deur die 
perikoop vervleg word, die een prinsipieel en die ander prakties. Die prinsipiele saak 
word in 11:3,8-9,11-12 gestel; die praktiese saak in 11:4-7,10,13-15. In die praktiese 
deel word die beginsel wat in die prinsipiele deel gestel word, toegepas op die kwessie 
waaroor die Korintiers Paulus waarskynlik om advies gevra het, naamlik die dra van 'n 
sluier tydens die gemeentelike samekoms.85 Dit word bevestig deur die inclusio-patroon 
van die perikoop: dit begin in 11 :2: "Ek prys julle ... dat julle in alles ... aan die leringe 
vashou soos ek dit aan julle oorgedra het." In 11 :16 is die afsluiting van die inc/usio: 
"Maar as iemand meen om twisgierig te wees, ans het nie so 'n gewoonte nie, en oak 
nie in die gemeentes van God nie." 

In die gedeelte oar die praktiese toepassing maak Paulus dit self duidelik dat hy die 
beginsel oorbring na 'n kultureel-bepaalde situasie. Dit doen Paulus deur in 11 :6 te se 
dat dit vir 'n vrou lelik (aioxp6v) is om haar hare af te sny of te skeer. Hiermee sluit hy 
waarskynlik aan by die destydse beskouing oar haarstyl.86 Die mode destyds was dat 

85 Oat dit in 1 Korintiers 11 oar die gemeentelike samekoms gaan, word aangedui deur die feit dat in 
11 :4-5 spesifiek gepraat word oar mans en vroue wat bid of profeteer (rrpocn:ux6µEvoc;; ~ 
TTPO<i>llTEUWV en rrpocrwxoµtvri ~ rrpO<j>llTEUOUcra). 

86 In 1 Korintiers 14:35 word die woord alaxp6v oak gebruik, maar dan binne 'n ander verband; vgl 
6.6.4.1. 
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'n man korter hare het as 'n vrou; dit was die "algemene opvatting" (~ qiua1~87 aur~ 
01MaKE1 - 11 :14-15). Op grand van die mode kan afgelei word dat geglo is vroue meet 
lang hare he (met nag iets ekstra socs 'n sluier) en mans kart hare (sander dat 'n sluier 
mag bykom). Hellenistiese borsbeelde wys oak hoedat mans in Paulus se tyd 
voorgestel is met kart hare en vroue met lang hare. Daarom kan Paulus die lesers vra: 
"Oordeel julle nou maar self ... " ('Ev uµiv auroic; Kpivan: - 11 :13). 

10.4.2 Die hoofskap in 1 Korintiers 11 
10.4.2.1 Die gebruik van Kt<paAI] in die Briewe van Paulus88 

Paulus gebruik KEcpa,\~ vyftien keer, waarvan vyf keer as 'n letterlike verwysing na 'n 
mens se kop. In tien gevalle (agt Skrifdele) word KEcpaM metafories gebruik, gewoonlik 
as deel van die liggaam-metafoor: 

• 1 Korintiers 11 :3:89 In hierdie vers is die liggaam-metafoor nie direk ter sprake 
nie. Tog word KEcpaM hier duidelik metafories gebruik wanneer verwys word na 
"'n persoon met gesag oar", veral in die lig van 11 :4-5 waar duidelik genoem 
word dat die hoof oneer aangedoen kan word. Op grand van die feit dat in 
11:8,12 vermeld word dat die vrou uit die man is en die daaropvolgende 
verwysing na die skepping (11 :9) beweer sommige verklaarders90 dat KEcpaM 
hier vir die betekenis "bran" gebruik word. Dat KEcpa,\~ in 11 :3 in die betekenis 
van "bran" gebruik word, kan egter sterk betwyfel word, soos duidelik word in die 
diskussie tussen Kroeger (1993) en Grudem (2004).91 

87 Die natuur (~ <pua1c;), die wyse waarop mense natuurlik saamleef, veroorsaak dat haarlengte 'n 
aanduiding is van die verskille tussen mans en vroue. 

88 Die oorspronklike weergawe van hierdie afdeling is uitgewerk deur Kobus van der Walt, met 
verrekening van Grudem (2004) se navorsing. Grudem het·in 'n indringende en omvangryke studie 
die betekenis van KE<paM in die antieke Griekse literatuur en by die Kerkvaders probeer vasstel. Hy 
verwys na die sogenaamde egalitarians (voorstanders van gelykheid) wat Efesiers 5:23 in die 
negentigerjare van die vorige eeu nuut ge'fnterpreteer het. Volgens die egalitarians beteken die feit 
dat die man hoof van die vrou is nie dat die man oor die vrou gesag het nie. Volgens hulle het "hoof' 
in Efesiers 5:23 die betekenis van "bron" en voer hulle aan dat hierdie betekenismoontlikheid in 
ooreenstemming is met die betekenis van KE<paM in die antieke Griekse letterkunde. Grudem 
(2004:202) se omvattende studie van die metaforiese gebruik van KE<paM in die antieke Griekse 
literatuur toon egter dat KE<paM nerens in die betekenis van "bron" gebruik word word nie. So 
oortuigend is die bevindinge van Grudem se studie dat die samestellers van Liddell en Scott se 
Greek-English Lexicon onderneem het om in die volgende uitgawe vi;in die woordeboek die 
betekenismoontlikheid "source" by die inskrywing KE<pa>.~ te verwyder (Grudem 2004:587-588). 

89 1 Kor 11 :3: "Ek wil egter he julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en 'n man die hoof 
van sy vrou, en God die hoof van Christus" [0t>.w ISE uµCic; EilStvai OTI TTOVTO<; avlSpoc; ~ KE<pa>.~ 6 
Xp1ar6c; faTIV, KE<paM ISE yuvaiKO<; 6 av~p. KE<paM ISE TOU Xp1aroO 6 9£6<;]. 

90 Vgl Fee (First Epistle to the Corinthians, 1988), verwysing in Grudem (2004:201, n 36). 
91 Catherine Kroeger (1993:52-59) beweer dat die Kerkvader Chrusostomos (onder meer in sy 

verklaring van 1 Kor 11 :3) KE<paM primer gebruik het met die betekenis "bron", en nie in die sin van 
"gesag oor ander'' nie. Grudem (2004:561) wys egter hoe Kroeger Chrusostomos selektief aanhaal 
en dat KE<pa>.~ by Chrusostomos primer vir die betekenis "gesag oor" gebruik word. Grudem 
(2004:561) erken dat "fourth-century usage of a word by Chrysostom does not prove that word had 
the same sense in the first century; so this is not conclusive .evidence for New Testament meanings". 
Hy toon egter aan dat die tien plekke in die Nuwe Testament waar KE<paM metafories gebruik word, 
geen uitsondering is nie. In elke geval word dit gebruik vir die betekenis "gesag oor". 
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• 1 Korintiers 12:21 :92 In hierdie vers word Kt<pa>.~ nie gebruik in die konteks van 
die liggaam-metafoor nie maar as 'n vergelyking waarmee Paulus die 
belangrikheid van elke lid van die gemeente aandui. In hierdie geval word 
KE<paM gebruik vir die betekenis "hoof/kop in 'n gelyke verbintenis". Die 
hoofgedagte soos Paulus die liggaam-metafoor toepas, is dat elke deel van die 
liggaam die ander liggaamsdele nodig het. Die een is nie belangriker as die 
ander nie; in 12:25 benadruk Paulus die gelyke sorg vir mekaar. 

• Efesiers 1:10:93 In hierdie vers gaan dit nie direk oor die liggaam-metafoor nie. 
Die werkwoord avaKEcpa>.01600 (onder een hoof bring), etimologies verwant aan 
KE<paM word naamlik gebruik. Die teks self gee geen aanduiding van wat bedoel 
word met "ender een hoof bring" nie. Aan die einde van die perikoop (in Ef 1 :21) 
word egter 'n duidelike aanduiding gegee: "Hy het alle dinge aan sy voete 
onderwerp en horn as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee." In 1 :10 is 
Christus se hoofskap dus 'n duidelike aanduiding van sy gesag oor alle dinge. · 

• Efesiers 4:15:94 Hier word KE<paM gebruik binne die raamwerk van die liggaam
metafoor; enersyds vir die betekenis "gesag" (vgl 4:14: "nie meer kinders nie, 
maar opgroei in Hom, die Hoof, Christus". Andersyds lyk dit of KE<paM ook 
"bron" kan aandui (vgl 4:16: "uit wie die hele liggaam ... "), maar dan steeds 'n 
bron wat in beheer bly (vgl ook Kol 2: 19). 

• Efesiers 5:23:95 Weer eens is die liggaam-metafoor in hierdie vers ter sprake. 
Hier word KE<pa>.~ gebruik vir die betekenis "gesag". "Gesag" soos dit hier 
gebruik word, is egter nie ingeklee in terme van gesagstaal nie, maar wel in die 
taal van versorging, liefde en diens. Dit gaan dus oar dienende gesag. 

92 1 Kor 12:21: "Die oog kan nie vir die hand se: 'Ek het jou nie nodig nie.' Die kop kan weer nie vir die 
voete se: 'Ek het julle nie nodig nie.' n [ou ouvara1 OE 6 6cp8ai\µ6c,; Eimiv Tfi XElpi· XPEiav aou OUK EXW, 
~ TTclAIV ii KEcpaM Toi<,; rroaiv· XPEiav uµciiv OUK EXW]. 

93 Ef 1:10: " ... en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy 
bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, ender een hoof te verenig, 
naamlik ender Christus" [Eic,; oiKovoµiav mu rri\rlPwµaroc,; TWV Ka1pciiv, 6vaKEcpai\aiwcracr8ai TO rravra 
Ev Tcji Xp1arcji, TO E:rrl Toic,; oupavoic,; Kal TO Erri T~c,; v~c,; Ev aUTcji]. 

94 Ef 4:15: "Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is 
immers die hoof, 16en uit.Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar 
en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in 
liefde" [ai\118EUOVTE<,; oE EV 6yarrn au~~crwµEV Eic,; aUTOV TO TTclVTa, oc,; EOTIV ii KE<pa,\~, Xp1ar6c,;, 16 E~ 06 
TTCV TO crciiµa cruvapµoi\oyouµEVOV Kai cruµJ31J3a~6µEVOV 010 rracr11c,; acp~c,; T~<,; ETTIXOPl1Viac,; Kar' 
E:vtpyE1av Ev µETP4l E:voc,; EKCOTOU µtpouc,; Tiiv au~11mv TOU crwµaTO<,; TTOIEiTal Eic,; oiKoooµiiv EaUTOU Ev 
6yarrnJ. 

95 Ef 5:23: "Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die 
Verlosser van die liggaam, sy kerk" [OTI 6v~p EOTIV KEcpaM T~<,; VUVaJKO<,; we; Kai 6 Xp1ar6c,; KE<pai\ii T~c,; 
EKKAl'Jaiac,;, auToc,; crwTiiP ToO crwµarnc,;]. · 
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• Kolossense 1 :18:96 Die liggaam-metafoor is hier ter sprake, en KEcpaM word 
primer gebruik vir die betekenis "bran" (1 :17: Jesus is voor alle dinge; 1 :18: Hy is 
die begin, die Eersgeborene uit die dood, sodat Hy in alles die eerste kan wees). 
Tog bevat die feit dat Christus as Hoof oor die liggaam die "Eersgeborene uit die 
dood" en "eerste in alles is", 'n element van leierskap. Hy het deur sy kruis en 
opstanding die liggaam immers "verlos uit die mag van die duisternis en 
oorgebring in sy koninkryk" (1 :13). 

• Kolossense 2:10:97 Die konteks hier is nie die van die liggaam-metafoor nie, 
maar KEcpaM word in hierdie vers metafories gebruik om Christus se gesag oor 
alle magte aan te dui (2:10: Hy "wat die Hoof is van alle owerheid en mag"). 

• Kolossense 2:19:98 Andermaal gebruik Paulus KEcpa,\~ in die liggaam-metafoor. 
Soos by die parallelle teks in Efesiers 4:15-16 is die betekenis "bran" ook hier op 
die voorgrond. Christus is die Hoof, uit wie die hele liggaam graei. Tog dui die 
volgende vers (Kol 2:20) aan dat Christus meer is as net die bran waaruit die 
liggaam graei. Hy is die Een in Wie ons "die eerste beginsels van die wereld 
afgesterf het". Christus as Hoof is ook die Leidsman van die gelowiges wat hulle 
deur sy dood van die sonde verlos. 'n Mens sou dus ook hier van dienende 
gesag kon praat. 

Samevattende gevolgtrekki ng 

1. Paulus gebruik KEcpaM in agt Skrifdele; in vyf van hierdie dele gebruik hy dit 
binne die konteks van die liggaam-metafoor. Die betekenis van KEcpaM in die agt 
Skrifgedeeltes is die volgende: 

Metafories 

1 Kor 11 :3: 
Ef1:10: 
Ef 4:15: 
Ef 5:23: 
Kol 1:18: 
Kol 2:10 
Kol 2:19: 

Gesag 
Gesag 
Gesag en bran 
Gesag (dienend) 
Gesag en bran 
Gesag 
Bron en gesag (dienend) 

N ie-metafories 

1 Kor 12:21 Gelyke verbintenis 

96 Kol 1: 18: "Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die 
Eerste, die Een wat uit die dood opges19an het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem [Kai 
a6T6<; EOTIV ii KEcpaM TOU crwµaTO<; rfi<; EKKAT]Oia<;·O<; fonv apx~. TTPWT6TOKO<; EK TWV VEKpcilv, iva 
VEVT]Tal Ev TTCOIV auTO<; TTpWTEIJWV]. 

97 Kol 2:10: • ... en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en 
gesag" [Kai EOTE EV aur4i TTETTAT]pwµtvo1, O<; EOTIV ii KE<pat.i'J TTOOT]<; apxfi<; Kai E~oucria<;]. 

98 Kol 2:19: " ... en hy hou nie aan die hoof, aan Christus, vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam, 
ondersteun deur die gewri~te en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei" (Kai ou 
Kparwv rnv KEcpat.~v. E~ OU TTCV TO crcilµa i510 TWV acpwv Kai cruvi5tcrµwv ETTIXOPTJVOUµEVOV Kai 
cruµ~1~a~6µEVOV au~EI ri'Jv aU~T]OIV TOU 9e:o0]. . 
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2. Waar Paulus KEcpaM metafories gebruik, is dit hoofsaaklik om "gesag oar'' aan 
te dui. Meestal gaan die metafoorgebruik oor Christus se gesag. Sy hoofskap 
behels gewoonlik regerende gesag (Hoof oor alle dinge) maar soms dienende 
gesag (die Hoof wat verlos). In al die gevalle is die konteks deurslaggewend. 

3. Op drie plekke gebruik Paulus KEcpaM metafories om nie net te verwys na 
"gesag oar'' nie, maar oak na "bran". Christus as Hoof is ·die Een van wie die 
kerk sy weldade ontvang (Hy is die bran). Terselfdertyd is dit slegs moontlik om 
aan die weldade deel te he omdat Hy as Hoof die kerk verlos het (op grand van 
sy gesag). 

4. Die standpunt dat KEcpaAn in die Nuwe Testament metafories net op gesag dui 
(Grudem 2004), kan dus nie nagevolg word nie. Paulus gebruik KEcpaAn soms 
wanneer hy verwys na sowel "gesag oar" as na "bran". Aan die ander kant kan 
die standpunt dat KEcpaM in die Nuwe Testament soms net op "bran" dui 
(Kroeger 1993), oak nie nagevolg word nie. Waar Paulus KEcpaAn gebruik om 
"bran" aan te dui, gaan dit altyd oak gepaard met die betekenis van "gesag". 

5. Die gevolgtrekking oar Paulus se gebruik van KEcpaAn word ondersteun deur die 
gebruik van "hoof' binne die liggaam-metafoor in die Heidelbergse Kategismus: 
die liggaam-metafoor word agt keer gebruik en "hoof' word telkens gebruik vir 
die betekenis "gesag oar" en "bron".99 

10.4.2.2 Die prinsipiele lyn van die perikoop 
Die prinsipiele lyn van die perikoop sluit direk aan by die geheelskopus van die 
Korintierbrief: "Die Christusregering oar elke aspek van die gelowige se lewe" (Coetzee 
1975). Met hierdie vertrekpunt word oak die perikoop 11 :2-16 binne die breer raamwerk 
van Christus se regering geplaas. Christus se regering word in 11 :4-7 beskryf in terme 
wat in baie opsigte ooreenstem met die in Efesiers 5:21-33, naamlik dat die hoofskap 
van die man oor die vrou 'n toonbeeld is (meet wees) van Christus se hoofskap. Tog is 
daar 'n paar baie duidelike aksentverskille ti.Jssen die hoofskap van Christus en die 
hoofskap van die man socs dit hier verkondig word en die in Efesiers 5: 

1. In Efesiers 5 gaan dit oar Christus se hoofskap oar die gemeente; 1 
Korintiers 11 handel oar Christus se hoofskap oar e/ke man. Anders as 
Efesiers 5 het 1 Korintiers 11 dus nie primer die organiese liefdeseenheiq 
(dienende gesag, vgl 10.4.2.1 hier bo) van hoof en liggaam in die oog nie 
maar eerder die hoof se posisie van gesag van waaruit hy optree, sy 
regeertaak. 

99 In die Heidelbergse Kategismus word in die volgende vrae en antwoorde verwys na die liggaam
metafoor: 32, 49, 50, 51, 55, 57, 70, en 76. By vier van hierdie vrae (49, 50, 51 en 57) word Christus 
uitdruklik hoof genoem: Hy is die hoof wat ons vooruitgegaan het (Hy is die leidsman: 49, 57) na die 
Vader vanwaar Hy alles regeer (op grond van sy gesag: 49, 50, 51) en ons in sy gawes laat deel 
(omdat Hy die bron van die gawes is, 51). In vrae 32, 55, 70 en 76 word "hoof nie uitdruklik gebruik 
nie, maar word dit _slags ge'impliseer deur die gelowiges "lede" te noem. By hierdie vrae word bely 
dat ons as lede van Christus deel het aan sy gawes (Hy is die bron: 32, 55, 70) en aan sy regering 
(sy gesag: 32, 76). 
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2. In 1 Korintiers 11 word 'n derde verhouding binne die gesigsveld gebring, 
naamlik dat God die hoof is van Christus. 100 Johannes 14 dien as toeligting 
van God se hoofskap oor Christus: Die Vader het die Seun gestuur (Joh 
14:24), sodat die Seun alles doen en se presies volgens die volmag wat Hy 
van die Vader ontvang het (14:10) en omdat die Vader groter is as Hy 
(14:28). In sy sending as Middelaar en Verlosser wat die deurbraak van God 
se koninkryk moes kom bewerk (vgl ook 1 Kor 15:24-28), onderwerp Christus 
Hom dus gewilliglik aan die hoofskap van God. Tog kan nie gese word dat 
Christus na sy Godheid ondergeskik is aan die Vader nie (Joh 14:9; Kol 1:15-
16; vgl ook art 8 van die NGB oor die drie persone van die Drie-eenheid: "Al 
drie is van gelyke ewigheid in een en dieselfde Wese. Daar is nie 'n eerste of 
'n laaste nie, want al drie is een in waarheid, mag, goedheid en 
barmhartigheid"). Volgens 1 Korintiers 11 :3-7 behoort hierdie gesags
verhouding tussen God en Christus as Middelaar en hoof van die nuwe 
mensheid weerspieel te word in die verhouding tussen die man en die vrou. 

10.4.3 Die verstaan van elke man en elke vrou in 11 :3-5 
Oor die vraag of die verbesondering elke man en elke vrou (TTac; avrip en TTaga yuvft) in 
11 :3-5 verwys na die verhouding tussen alle mans en alle vroue, en of "elke" slegs dui 
op die verhouding tussen 'n man en 'n vrou in die huwelik, is daar binne die geledere 
van gereformeerde eksegete sterk argumente vir albei interpretasies: 

Aan die een kant word geredeneer dat die TTac; avrip en TTacra yuvft in 11 :4-5 na elke 
man en elke vrou kan verwys, en wel om die volgende redes: 

1. In 1 Korintiers 11 verwys Paulus uitdruklik na e/ke man en e/ke vrou (TTac; 
avrip en TTacra yuvft), en nie soos in Efesiers 5 na die vroue se eie mans (role; 
ioio1c; avopacriv) en die mans se eie vroue (roe; fouTwv yuvaTKac;) nie. 

2. In 1 Korintiers 11 :3 word genoem dat Christus die hoof is van elke man, 
waarby ongetroude mans tog nie uitgesluit is nie. 

3. 1 Korintiers 11 vind sy Ou-Testamentiese begronding vir die verhouding 
tussen man en vrou in die skeppingsvolgorde (11 :8-12), terwyl Efesiers 5 sy 
Ou-Testamentiese begronding vind in die eenwording van man en vrou in die 
huwelik. 

4. Paulus argumenteer in 1 Korintiers 11 dat man en vrou nie sender mekaar 
bestaan nie omdat net soos die vrou uit die man geneem is, die man op sy 

10° Christus is die ampsnaam wat dui op die Seun se middelaarswerk waardeur Hy as Hoof van alle 
dinge optree (Grosheide 1957:289). Hierdie amp betaken onder andere dat Christus as die tweede 
Adam oak die hoof van die nuwe mensheid is en dat die nuwe mensheid in Hom saamgevat word 
(Jonker 1983:51,52). Daarom gaan dit in die lewe van Christus nie slegs om die persoonlike 
verhouding met die Vader nie, maar dat Hy as ampsdraer in alles sy liggaam verteenwoordig - oak 
in die onderhouding van Gods wet. Dit is dus van belang om God se hoofskap oar Christus duidelik 
te omlyn as sy hoofskap oar Christus as die Middelaar. Binne die konteks merk Grosheide 
(1957:290) tereg op: "De Middelaar, die de schepping zich verwierf, is haar hoofd onder God." 
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beurt deur die vrou in die wereld kom. Duidelik verwys Paulus hier na die 
moeder-kind-verhouding en nie na man en vrou wat met mekaar getroud is 
nie. Wat 1 Korintiers 11 oor die verhouding tussen man en vrou se, geld 
sekerlik ook vir elke man en die vrou met wie hy getroud is, maar die huwelik 
is nie binne die gesigsveld van die perikoop nie. 

Aan die ander kant word geredeneer dat dit in 11 :4-5 se rrac; 6vrip en rracra yuv~ gaan 
oor getroude vroue en get~oude mans se optrede in die erediens en die implikasie van 
hulle optrede vir hulle verhouding met God en met mekaar vanwee hulle huwelik. 
Hierdie standpunt word soos volg gemotiveer: 

1. In 11 :5 staan daar: "Maar elke vrou wat bid of profeteer sender iets op haar 
kop, doen haar hoof (T~v KEcpa>.~v au1fii;), oneer aan". Die vrou word dus 
opgeroep om met haar optrede in die gemeentelike samekoms s6 op te tree 
dat sy Mar man nie oneer aandoen nie. 

2. Nerens leer die Skrif 'n universele ondergeskiktheid van vroulike persona 
aan manlike persona nie; met ander woorde dat 'n vrou alle mans se 
hoofskap oor haar moet erken nie. 

Daar is wel eenstemmigheid daaroor dat 

• 1 Korintiers 11 :2-16 nie gerig is op die huwelik nie, en ook nie op die 
verhouding van man en vrou bin.ne die huwelik nie; 

• hierdie Skrifdeel baie prominensie verleen aan die hoofskap van die man; 

• 1 Korintiers 11 :2-16 nie uitsluitsel gee oor die vraag of hierdie hoofskap beperk 
is tot 'n getroude man oor sy vrou, en of dit geld vir die verhouding van alle 
mans met alle vroue nie. 

'n lmplikasie van hierdie standpunt is dat die getroude vrou die verantwoordelikheid het 
om so op te tree dat haar gedrag in die gemeentelike samekoms nie daartoe aanleiding 
gee dat haar optrede haar erkenning van haar man se hoofskap bevraagteken nie. As 
sy aan hierdie voorwaarde voldoen, bied 1 Korintiers 11 op sigself geen beletsel dat sy 
tot die besondere dienste beroep word nie. Aan die ander kant bied 1 Korintiers 11 op 
sigself geen aanduiding dat vroue tot die besondere dienste beroep behoort te word 
nie. Na albei kante toe behoort hierdie Skrifdeel dus nie 66rvra te word nie. 

10.4.4 Toonbeelde van E:~ouaia 
Dit blyk dus dat God deur die apostel in 1 Korintiers 11 openbaar dat dit sy wil is dat die 
onderskeidelike optrede van mans en vroue in die gemeentelike samekoms van so 'n 
aard moet wees dat dit van God se gesag en heerskappy moet getuig. Die man se 
optrede moet 'n toonbeeld wees van God se heerlikheid/hoofskap (11 :7: EiKwv Kai 56~a 
9w0), die vrou se optrede moet 'n toonbeeld wees van haar/die man se 
heerlikheid/hoofskap (11 :7) en die gesag wat God aan haar toeken (11 :10). Die gebruik 
dat die vrou haar man se gesag erken deur 'n sluier te dra was egter, soos hier bo in 
10.4.4.1 aangetoon is, sekonder en bloot kultureel bepaald (vgl 11 :13-15). 
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1 Korintiers 11: 10 se dat 'n vrou "'n aanduiding van E:~oucria op haar kop moet he" 
(6cpt:iA.t:1 ~ yuv~ E:~oucriav EXEIV E:ni 1Rc;; KEcpa>..Rc;;). 101 Die betekenis hiervan is moeilik 
peilbaar. Verskeie verklarings word aan die hand gedoen: 

• Steeds in aansluiting by 11 :5 word die hoofbedekking in 11:10 E:~oucria gent:iem. 
Daarom moet E:~oucria oak hier in 11: 10 verstaan word as 'n aanduiding daarvan 
dat die man gesag oar die vrou het (Lenski 1963:445; Fisher 1975:177). 

• In hierdie konteks kry E:~oucria die betekenis van "bevoegdheid". Die vrou dra 'n 
hoofbedekking om aan te toon dat sy, ondanks die man se hoofskap, van God 
oak die bevoegdheid ontvang het om te bid of te profeteer (Grosheide 1957:295-
297). 

-
• E:~oucria is hier n,ie 'n aanduiding van die man se hoofskap nie, maar 'n teken 

van die vrou se E:~oucria. Haar E:~oucria bestaan daarin dat sy 'n ereposisie 
beklee: sy is die man se heerlikheid (06~a. vgl 11 :7). Die vrou se ereposisie as 
die heerlikheid van die man beteken dat sy, net soos die man, onder God se 
gesag staan wanneer sy bid of profeteer. Hierdie E:~oucria moet sy nie deur haar 
optrede in die gemeentelike samekoms prysgee nie; daarom is dit belangrik dat 
sy as bewys van haar E:~oucria 'n hoofbedekking moet he wanneer sy bid of 
profeteer (Morris 1989:152-153). 

In die lig van die geheelkonteks van 11:3-16 lyk dit of die tweede verklaring meer 
oortuig as die ander. Die verstaan van hierdie vers is egter nie deurslaggewend vir die 
verstaan van die man-vrou-verhouding in die perikoop nie. 

10.4.5 "Ter wille van die engele" 
Hierdie E:~oucriav EXEIV is oak " ... ter wille van die engele" (11:10). Oak hierdie woorde 
se bedoeling is moeilik om te verstaan. Verskeie verklarings daarvoor word aan die 
hand gedoen: 

• Vanuit die Godsdienshistoriese Skoal kom die verklaring dat Paulus bedoel dat 
vroue hoofbedekkings moet dra sodat die engele hulle nie van bo af kan 
raaksien en hulle verlei nie (bv W Foerster, verwysing in Grosheide [1957:297, 
n 27]; vgl oak Fisher 1975:177). 

• 'n Tweede verklaring verstaan die engele as die gevalle engele waarna 2 Petrus 
en Judas verwys, "wat hulle eie begins"el (apx~v) nie bewaar het nie, maar hulle 
eie woning verlaat hef' (Jud 6). Die vroue se erkenning van hulle (of: mans in die 
algemeen) se hoofskap in die gemeentelike samekoms is 'n getuienis aan 
daardie engele wat God se gesag nie erken het nie, dat God se hoofskap erken 
moet word (vgl Fisher 1975: 177). 

101 Die 1983-Vertaling se weergawe van Oq>EiAEI ~ yuv~ E~oucriav EXEIV £ni 1~c; wpa.\~c; in 11:10 met 
"behoort die vrou 'n teken van die man se gesag ... te he" is problematies. Letterlik staan hier: "die 
vrou moet gesag op haar hoof he". 
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• Die algemeenste verklaring in gereformeerde kringe is dat dit gaan oor engefe 
wat hufle saam met God verbfy omdat die gemeentelike samekoms in goeie 

· orde pfaasvind (bv Grosheide 1957:297; Barrett 1968:254; Fisher 1975:177). 

Laasgenoemde verklaring faat die beste reg geskied aan die konteks. Ook in hierdie 
gevaf is die verstaan van hierdie vers is nie deursfaggewend vir die verstaan van die 
man-vrouverhouding in 11 :3-16 nie. 

10.4.6 Profetering deur vroue 
Dit blyk dat vroue tydens die gemeentelike samekoms gebid en geprofeteer het 
(rrpocprim'.mucra; 1983-Vertaling: "God se boodskap verkondig", 11 :5). Profesie is deel 
van die gawes (charismata) wat die Heilige Gees aan die gemeentelede gee 
(Rom 12:4-8; 1 Kor 12:27-31 ). Profesie dien in die gemeente tot vermaning, 
bemoediging en lering (Hand 15:32; 1 Kor 14:3,24,31). Vroue deel in al die gawes van 
die Gees, soos die Gees dit uitdeel. Dit blyk uit 1 Korintiers 11 :5 dat ook vroue die 
gawe van profesie ontvang het en dit in die gemeentelike samekoms beoefen het. 

Profesie moet egter onderskei word van onderrig. In Romeine 12:6-7,102 1 Korintiers 
12:28-29103 en Efesiers 4: 11 104 word die gawe van profesie en die diens van profeet 
duidelik geskei van die gawe van lering en die diens van leraar. Die res van die Nuwe 
Testament gee blyke van die volgende basiese verskil tussen profesie en lering: 

• Profesie (rrpocprin:ia) is om 'n orcenbaring wat iemand persoonlik ontvang het, 
oor te vertel (1 Kor 14:25,30-31). 05 

• Lering (01oacrKaAia, 01oax~) daarenteen berus nooit op 'n openbaring wat die 
leraar ontvang het nie. Oral in die Nuwe Testament waar lering beskryf word, 
word aangedui dat die lering of prediking vanuit die Woord van God gedoen 
word.106 

Opsieners en leraars word in die Nuwe Testament by herhaling beveel om te leer en 
die Woo rd te verkondig 107

, maar nerens om te profeteer nie. Dit blyk dus dat profesie in 

102 Rom 12:6-7: "Ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: is dit 
profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in lering." 

103 1 Kor 12:28-29: "En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten 
tweede profete, ten derde leraars ... Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal 
is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie?" 

104 Ef 4:11: "En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as 
herders en leraars .. ." 

105 So het Agabus op grand van openbarings wat hy ontvang het, geprofeteer dat daar 'n groat 
hongersnood sou kom (Hand 11 :28) en dat Paulus in Jerusalem gevange geneem sou word (Hand 
21:10-11). 

106 In Handelinge 15:35 het Paulus en Barnabas saam met nog baie ander onderrig gegee deur "die 
blye boodskap van die woord van die Here te verkondig". In Efese het Paulus vir 18 maande lank 
"die woord van God ender hulle geleer". In 2 Timoteus 3:16 skryf Paulus dat die hele Skrif "nuttig is 
tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid". 

107 In 2 Timoteus 4:2 word Timoteus byvoorbeeld deur Paulus aanges~ om die woord te verkondig 
(K~pu~ov). In 1 Timoteus 4:11 en 6:2 kry hy die opdrag om te leer (0106crKe:1v). Ook die opsieners 
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die Nuwe Testament nooit deel was van die diens van leraar of opsiener nie. Dit was 
waarskynlik so omdat profesie blykbaar spontaan rcharismaties") beoefen is en nie 
verbind was aan een van die besondere dienste nie. 08 

Die feit dat 1 Korintiers 11 :4-5 verwys na mans en vroue wat bid of profeteer, blyk dus 
geen implikasies vir die diens van leraar of ouderling te he nie. Die vroue wat gebid en 
geprofeteer het, sou nie in een van die besondere dienste moes staan om dit te doen 
nie. Hulle profesiee was, socs die van manlike profete, spontane optrede wat in elk 
geval deur die ouderlinge beoordeel moes word of dit met die Woord van God ooreen
stem (vgl 11.4.1.2 hier ender). 

Die probleem volgens hierdie gedeelte is dus nie dat vroue gebid of geprofeteer het 
nie, maar dat sy dit op s6 'n wyse gedoen het (sander sluier) dat sy daardeur haar 
erkenning van haar/die man se hoofskap in gedrang gebring het. 

10.5 Gevolgtrekking 

1 Korintiers 11 :2-16 bevestig die volgende aspekte: 

• Die prinsipiele hoofskap van die man ten opsigte van (1) sy vrou; of (2) 'n ander 
standpunt: die vrou (dit wil se alle Christen-mans is hoof van alle Christen
vroue). 

• Die vrou se posisie ten opsigte van die man is -nie vernederend nie, maar ju is 'n 
heerlike posisie wat God aan haar skenk. 

• In 'n gemeente het mans en vroue mekaar nodig en is die een nie bo die ander 
verhewe nie (11:11-12). 

• Vroue in die gemeentelike samekoms het gebid en geprofeteer, waaruit afgelei 
kan word dat daar nie 'n algehele verbod op praat deur vroue in die gemeen
telike samekoms was nie. 

10.6 Toepassing op geslagtelikheid in die besondere dienste 

• Die perikoop gee geen aanduiding dat vroue wat gebid en geprofeteer het, in 'n 
besondere diens gestel was nie. 

• Die vrou se optrede in die gemeentelike samekoms meet s6 wees dat dit 
erkenning verleen aan die hoofskap van (1) haar man; of (2) die man, en 
sodoende aan Christus se hoofskap (vgl 1.1.6.9). Die man se optrede meet oak 
so wees dat hy nie Christus se hoofskap oneer aandoen nie, maar juis 'n 
toonbeeld daarvan is. 

moet bekwaam wees om te onderrig (1 Tim 3:2) en in staat wees om met die gesonde leer te 
vermaan en teesprekers te weerle (Titus 1 :9). 

108 Vgl ook die opmerkings oor profete en profesie hier ender in die bespreking van 1 Korintiers 14:26-
40 (vgl 11.4 hier ender). 
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• Oor die vraag of hierdie erkenning insluit dat die vrou in die besondere dienste 
mag dien of nie, is die antwoorde uiteenlopend: 

o Verstaansmoontlikheid 1 kom tot die konklusie dat dit wel kan - op voor
waarde dat die vrou in die uitvoer van haar diens nie haar erkenning van 
haar man se hoofskap onder verdenking plaas nie. 

o Verstaansmoontlikheid 2 konkludeer dat 1 Korintiers 11 nie uitsluitsel bied 
oor die moontlikheid van vroue in die besondere dienste nie, aangesien die 
bid en profeteer waarna in die perikoop verwys word, verwys na die 
deelname van gemeentelede en nie na die optrede van persona in die 
besondere dienste nie. 

o Daar is ook 'n derde verstaansmoontlikheid, naamlik dat die bid en profeteer 
in die perikoop verwys na die optrede van vroue buite die gemeentelike 
samekomste (vgl 11.4.1.1) en dat die perikoop dus nie getuig van die 
optrede van persona in die besondere dienste nie. 
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Hoofstuk 11 
EKSEGESE EN HERMENEUSE VAN 1KORINTIERS14:26-40 

Grieks UBS4 1933/53-Vertalim:i 1983/92-Vertaling 
26 Ti ouv EO'TIV, OOEAcpoi; :m-Hoe staan die saak dan, ~6Hoe moet dit dan wees, 
orav cruv£px11cr9E, EKOO'TO<; breeders? Wanneer julle broers? Elke keer as julle 

lJJa..\µov EXEi, 01oax~v EXEi, saamkom, dan het elkeen bymekaarkom, het elkeen 

6rroKaAulJJ1v EXEi, y>.wcrcrav van julle 'n psalm of 'n gewoonlik 'n bydrae om te 

EXEi, Epµ11vEiav EXEi· rravra lering of 'n taal of 'n open- !ewer: 'n psalm, 'n 
onderwysing, 'n openbaring, 'n 

rrpoc; oiKoooµ~v y1v£cr9w. baring of 'n uitlegging - laat ongewone taal of klank, 'n 
21 Ein y..\wcrcrn nc; >.aM.i, alles tot stigting geskied. uitleg daarvan. Sorg dan dat 
Kara Mo A ro rr..\EiOTov 

27En as iemand in 'n taal alles tot opbou van die 

rpEi<; Kai ova µ£po<;, Kai £le; spreek, laat dit dan wees gemeente verloop. 27Wat die 

01Epµ11vEu£rw· 28 E:Ov OE µ~ 
twee of hoogstens drie, en ongewone tale of klanke 

n OIEpµ11vwr~c;. criycirw EV 
by beurte; en laat een dit betref, net twee of hoogstens 
uitle. 28Maar as daar geen drie moet dit praat, elkeen op 

EKKAllO"iQ, E:aurcji OE ..\a..\Eirw uitleer is nie, laat hy in die sy beurt, en daar moet een 
Kai rcji 9Ecji. 29 rrpocpAra1 o£ gemeente swyg, en laat hy wees wat dit uitle. 28As daar 
Mo A rpEi<; ..\a..\Eirwcrav Kai met homself en met God nie iemand is wat dit kan uitle 

oi aM01 01aKp1v£rwcrav· spreek. 29Laat twee of drie 
nie, moet die een wat 

30 Eav OE aMq:i OTTOKa..\ucp9fj profete spreek en die ander 
ongewone tale of klanke 
gebruik, stilbly in die 

Ka911µ£vq:i, 6 rrpwroc; dit beoordeel. 30Maar as byeenkoms van die gemeente 
myciTW. 31 o(Jvacr9E yap daar iets geopenbaar is aan en net tuis met homself en met 
Ka9' Eva rrcivrE<; rrpocp11- 'n ander wat daar sit, laat God praat. 29Wat die profete 
TEUEIV, iva TTQVTE<; µav9ci- die eerste swyg. 31Want betref, twee of drie kan aan 
vwmv Kai TTOVTE<; julle kan almal een vir een die woord kom, en die ander 

rrapaKa>.wvrm. profeteer, sodat almal kan moet beoordeel wat hulle se. 
leer en almal bemoedig 

30Maar as 'n ander een wat 

word. daar sit, 'n openbaring 
ontvan~ moet die spreker 
stilbly. 1Julle kan alma! 
profeteer, maar een vir een, . sodat alma! daaruit kan leer en 

32 Kai TTVEuµara rrpocp11rwv 
32En die geeste van die alma! bemoedig kan word. 32'n 

rrpocp~ra1c; urroracrcrEra1, profete is aan die profete Profeet het immers beheer oor 
33 ou yap E:crr1v 6KaraOTa- onderworpe; 33want God is sy gees. 33God is tog nie 'n 

criac; 6 9f:Cl<; 6Ma Eip~v11c;. nie 'n God van wanorde God van wanorde nie, maar 

'Qc; Ev rrcicraic; raic; nie, maar van vrede, soos van orde en vrede. Soos in al 

in al die gemeentes van die die Christelike gemeentes 
EKKAllO"iaic; TWV ayiwv 34 ai heiliges. 34Julle vroue moet 

34moet die vrouens ook in julle 
yuvaiKE<; E:v raic; EKKAllcrimc; in die gemeent~s swyg; 

byeenkomste stilbly, want 
mvarwcrav· OU vao hulle word nie toegelaat om te 

119 



Hoofstuk 11: 1 Korintiers 14:26-40 

ETTITPETTETOI aurnic; AaAEiv, want dit is hulle nie toege- praat nie. Hulle moet 
aMa urrorncrcrtaewaav, laat om te spreek nie, maar onderdanig wees, soos die 

Ka9ci:>c; Kai 6 v6µoc; AEVEI. om onderdanig te wees, wet ook se. 35As hulle iets te 
35 Ei ot Tl µa9Eiv 9EAoumv, soos die wet oak se. 35Maar wete wil kom, moet hulle tuis 

hulle eie mans vra, want dit is 
Ev o'iK(jl TOUt; ioiouc; CVOpac; as hulle iets wil leer, laat lelik vir 'n vrou om in die 
tmpwrarwcrav· aicrxpov hulle tuis hul eie mans vra, gemeentelike samekoms te 
yap EO'TIV yuvaiKi l\al\Eiv E:v want dit is lelik vir vroue om praat. 36Het die woord van 
EKKAl"}O'iQ. 36 ~ acp' uµ&v 6 in die gemeente te spreek. God miskien van julle af 

Myoc; roO 9E00 E~~A9Ev, ~ 
360f het die woord van God uitgegaan? Of het dit julle 

Eic; uµac; µ6vouc; KaT~VTI"}-
van julle uitgegaan, of het alleen bereik? 371emand wat 
dit tot julle alleen gekom? dink dat hy 'n profeet is of 'n 

O'EV; 37 Ei Tic; OOKEi rrpocp~- 37 As iemand meen dat hy 'n ander gawe van die Gees 
Tl"}c; ETvai ~ rrvwµaT1K6c;, profeet of 'n geestelike bes it, moet erken dat wat ek 
ETTIVIVWO'KETW a ypacpw uµTv mens is, moet hy erken dat aan julle sk~e, 'n bevel van 
OTI Kupiou EO'Tiv EvTOA~· 38 Ei wat ek aan julle skrywe, die Here is. 8Maar as iemand 
OE Tit; ayvod, ayv0Eirn1. bevele van die Here is. 

dit nie erken nie, sal God horn 
39 "QO'TE, OOEA<poi [µou], 38Maar as iemand onkundig 

ook nie erken nie. 39Daarom, 
my broers, beywer julle om te 

~l"}AOUTE TO rrpo<pl"}TEuE1v Kai is, laat horn onkundig bly. profeteer en moenie die 
TO AaAEiv µ~ KWAUETE 39Daarom, breeders, gebruik van ongewone tale of 
VAWO'O'Olt;· 40 TTQVTa OE beywer julle om te profeteer klanke verhinder nie. 40Alles 
Eucrxriµ6vwc; Kai Kara T6~1v en moenie verhinder dat moet egter gepas en ordelik 
V1VE0'9W. daar in tale gespreek word geskied. 

nie. 40Laat alles welvoeglik 
en ordelik toeoaan. 

11.1 Die argument van 1 Korintiers 
Kyk by die behandeling van 1Korintiers11:2-16 (vgl 10.1 hier bo). 

11.2 Die ontstaan van 1 Korintiers 
Kyk by die behandeling van 1 Korintiers 11 :2-16 (vgl 10.2 hier bo). 

11.3 Die eerste lesers van 1 Korintiers en hulle wereld 
Kyk by die behandeling van 1 Korintiers 11 :2-16 (vgl 10.3 hier bo). 

11.4 Tersaaklike eksegese van 1 Korintiers 14:33-35 
In die verklaring van hierdie Skrifdeel waak ons daarteen om nie die huidige erediens
opset terug te projekteer op die Korintiese situasie nie. 

11.4.1 Eerste verstaansmoontlikheid: Vroue nie in die besondere diens nie 
Binne die raamwerk van die eerste verstaansmoontlikheid is daar twee maniere 
waarop 1 Korintiers 14:34 verklaar word. Die eerste verklaring (A) behels dat vroue in 
hierdie Skrifdeel verbied word om in gemeentelike samekomste te praat deur te bid of 
te profeteer. Die tweede verklaring (B) is dat sy verbied word om aan die beoordeling 
van profesiee tydens die gemeentelike samekomste deel te neem. 

11.4.1.1 Verklaring A: Nie in die erediens bid of profeteer nie 
Volgens hierdie standpunt verwys 1 Korintiers 11 :5 ("elke vrou wat bid of profeteer") nie 
na optrede in die gemeentelike samekomste nie, maar na openbare optrede buite die 
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erediens (vgl Grosheide sj:134). 1 Korintiers 14:34, daarenteen, verwys na optrede 
tydens gemeentelike samekomste. By daardie geleenthede word vroue, as gevolg van 
die onderdanigheid wat hulle aan hulle mans verskuldig is, nie toegelaat om te praat 
nie, maar moet hulle swyg. Dit beteken dat vroue nie tydens die gemeentelike 
samekomste as voorgangers van die gemeente mag optree, onder meer deur te bid of 
te profeteer nie (Grosheide sj: 176; Lenski 1963:437). 

Die probleem wat hierdie verklaring egter oplewer, is dat dit eintlik die hele perikoop 
sinneloos maak. As dit Paulus se bedoeling was om te se dat vrouens nie tydens die 
gesamentlike byeenkoms mag bid of profeteer nie, waarom se hy dit nie? Waarom 
skryf hy dan uitvoerig oor die hoofbedekking waarmee sy moet bid of profeteer? (vgl 
Barret 1968:250). 

Hierdie verklaring, wat soms in gereformeerde kringe onderskryf word, hou in dat 
vroulike lidmate nie in kerklike eredienste die leiding mag neem deur voor te gaan in 
gebed of prediking nie. Volgens hierdie siening sou dit dus in stryd wees met die 
opdrag van 1 Korintiers 14:34 indien vroue in die diens van ouderling of 
Woordbedienaar gestel word. Hiermee word die verhouding tussen die Nuwe
Testamentiese profesie en die diens van ouderling en Woordbedienaar109 egter nie 
verdiskonteer nie. Die bid en profeteer van 1 Korintiers 11 :5 - of dit nou in kerklike 
samekomste plaasgevind het of nie - raak die kwessie van vroue en die besondere 
dienste nie wesenlik nie. 

11.4.1.2 Verklaring B: Nie profesiee beoordeel nie 
Volgens hierdie stand punt verwys 1 Korintiers 11 :5 wel na vroue wat tydens gemeen
telike samekomste bid of profeteer, maar op 'n charismatiese wyse en nie as deel van 
'n dienstaak nie. Vir hierdie argument moet eers kortliks gelet word op die optrede van 
profete in die vroee Christelike gemeentes. 

11.4.1.2.1 Profete en profesie 
In 1 Korintiers 11-14 as geheel beklee verwysings na profesie en profete 'n belangrike 
plek (11 :4-5; 12:10,28-29; 13:2,8; 14:1-24,29,31-32,37,39). In 11 :4-5 gaan dit oar vroue 
wat bid of profeteer, in 12:10-29 en in 13:1-13 gaan dit oor die gawe van profesie, in 
14:1-24 gaan dit oor die gebruik van die gawe van profesie in vergelyking met die 
verskynsel van glossolalie, en in 14:26-40 gaan dit spesifiek oor die ordelike hantering 
van profesie in gemeentelike samekomste. Dit is daarom belangrik om uit te maak wat 
in hierdie hoofstukke met "profesie" bedoel word, en die openbaringshistoriese plek van 
profesie in die geheel van die Skrifopenbaring te begryp. 

In die tydperk toe die Nuwe-Testamentiese kanon nog in wording was, 110 kon die 
Woordbediening in die eerste gemeentes nog nie na behore funksioneer soos dit later 

109 Vgl die afdeling oar 1 Korintiers 11, punt 10.5.4.7. 
110 By die skrywe van 1 Korintiers (:t 54 nC) was die enigste voltooide boeke van die Nuwe-Testamen

tiese kanon waarskynlik nag net die brief van Jakobus en drie briewe van Paulus (Galasiers en 1 & 2 
Tessalonisense ). 
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in die tyd van Timoteus en Titus gebeur het nie.111 Die apostels se leer (oftewel 
kerugma en didache, aldus Floor [1982:67]) was bekend, maar op grand daarvan moes 
die betekenis van Christus in die lewe van elke dag aan die gelowiges verkondig word. 
Vir hierdie doel het God die gawe van profesie in die vroee kerk gegee (Grosheide 
sj:134-135). Uit die vroee sendbriewe blyk dit dan dat daar in die kerke "amptelike" 
profete was wat naas die apostels en die leraars in die gemeentes aangestel was (1 
Kor 12:28). Dit blyk egter dat daar by die samekomste soms ook "nie-amptelike" 
(charismatiese) profesiee uitgespreek is deur lidmate wat nie amptelik daartoe 
aangestel was nie (14:26,31). Dit wil voorkom of daar in die gemeente van Korinta 
soms ook vroue was wat sulke nie-amptelike, charismatiese profesiee by die 
samekomste uitgespreek het (11 :5). 

11.4.1.2.2 Beoordeling van profesiee 
Uit 1 Korintiers 14:29 blyk dit dat elke profesie, wat in amptelike of nie-amptelike 
hoedanigheid uitgespreek is, in die gemeente beoordeel of getoets moes word of dit 
getrou is aan die gesonde leer van die apostels of nie. Nie net 14:29 nie, maar ook die 
daaropvolgende verse (14:30-38) moet gelees word in samehang met die beoordeling 
van profesiee (vgl Calvyn, Kommentaar op 1 Korintiers). Die gedagteopbou van hierdie 
verse kan dan soos volg saamgevat word: 

111 Opvallend genoeg is daar in die later geskrifte van die Nuwe Testament geen sprake meer van 
profesie as sodanig nie. In die plek daarvan kom die opdrag tot Woordbediening (vgl 2 Tim 3:16,17; 
4:2). 
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14:30. Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. 
L. Motiverin vir die toelatin van ander rofesiee 

14:31. Wantjulle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig 
word. 

deelneem nie 

deelneem nie 

ma s reek nie 

aOnder watter omstandi hede vreue tuis hulle eie mans meet vra 
14:35a. Maar as hulle iets wit leer, 

mehan ende e dra 3: Vreue meet tuis hulle mans eor die rofesie vra 
14:35b. laat hulle tuis hulle eie mans vra, 

Metiverin vir die e dra om tuis hulle mans te vra 
14:35c. want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. 

Metiverin waarem die Kerintiers nie anders as ander emeentes beheert te maak nie 
14:36. Of het die Woord net van julle uitgegaan, of tot julle alleen gekom? 

~Wie die a esteliese leer as Weerd van die Here moet erken 
I I 14:37a. As iemand meen dat hy 'n profeet of geestelike mens is, 

14:38. Maar as lemand dit nie erken nie, word hy nie erken nie115
• 

112 Calvyn, Kommentaar op 1 Korintiers. 
113 Gresheide (Comm op het NT), Bruce (New Century Bible) en andere verstaan 14:32 as 'n 

aanduiding dat prefesiee, anders as die enbeheerbare gemeedsepwellings van heidene, deur die 
profete beheer kan word. In navelging hiervan gee die 1983-Vertaling 14:32 weer as:" 'n Prefeet het 
immers beheer eor sy gees." Calvyn (Kommentaar, p 463-465) wys egter hierdie verstaan van die 
vers eertuigend af. Hy gee dan die velgende verklaring van die vers (Kai nw:uµara npecprirwv 
npecp~rart; unercicrOETar): Wanneer iemand profeteer, moet die ander profete beoordeel of sy 
profesie werklik van die Heilige Gees uitgaan, met ander woorde of dit ooreenstem met die leer wat 
die Gees aan die apostels gegee het. 

114 14:33b kan 6f as bepaling by 14:34 geneem word (soos in die 1983-Vertaling) 6f as bepaling by 
14:33a (soos die 1933/53-Vertaling). Hier word die punktuasie van die 1983-Vertaling gevolg. 
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Soos hier bo in 10.1 aangedui is, is hierdie verse deel van 'n ruimer perikoop wat strek 
vanaf 14:26 tot 14:40. Die bree gedagteopbou van die perikoop kan soos volg 
saamgevat word: 

SAMEVATTING VAN DIE GOEIE ORDE IN DIE SAMEKOMSTE 

14:26 lnleiding: Of dit nou tale of openbarings is - alles moet tot stigting geskied 

14:27-28 Tale moet beurtelings aangehoor en uitgele word 

14:29-38b Profesiee moet beurtelings aangehoor en beoordeel word 

14:30-31 Ook ander profesiee kan toegelaat word 

B 

D 14:32 Die profete moet die beoordeling van die profesiee behartig 

D 

14:33a Motivering: Hierdie opdrag is gegrond in die orde van God ----------------

14:33b-36 Vroue mag nie aan die beoordeling deelneem nie 

14:33b Hierdie orde geld vir alle gemeentes ---------,a 
14:34a 

14:34b 

14:35a 

14:35b 

14:36 

Vroue moet in die gemeentes swyg 

Motivering: Waarom vroue in die samekomste moet swyg l b 

Waar dan wel praat? Vrouens moet tuis oor die profesie vr~ 

Motivering: Waarom vroue in die samekomste moet swyg b 

Die Korintiers mag nie eiewillig van die orde afwyk nie a 

D 14:37-38 Die maatstaf vir beoordeling: die apostels se leer 

14:37a 

14:37b 

14:38a 

14:38b 

Wie die profesiee wil beoordeel -------------,c 
moet erken dat die apostoliese leer die Woord van die Here is 

Wie die apostoliese leer nie as Woord van die Here erken nie 

kan die nie profesiee beoordeel nie ---------~c 

14:39a Beywer julle om te profeteer ---------------~C 
14:39b Moenie verhinder dat in tale gepraat word nie -----------~B 

_____________ ___.A 
14:40 Laat alles welvoeglik en ordelik geskied 

Volgens hierdie interpretasie is die perikoop gestruktureer in 'n inc/usio (ringkomposisie 
of omarmingspatroon). Die inc/usio waarin die argument van die perikoop in sy geheel 
ingebed is, is die opdrag dat die gemeentelike samekomste ordelik en stigtelik moet 
verloop (vgl A in die skema hier bo, in 14:26 en 14:40, met die prinsipiele orde-uitspraak 
in vers 33a as sentrale anker). Die orde sluit dan in orde met betrekking tot glossolalia 
(vgl B, in 14:27-28 14:39b) en met betrekking tot profesiee (vgl C, in 14:29-33a en 
14:39a). War die orde met betrekking tot die profesiee betref, is die hoofsaak dat 
profesiee reg beoordeel word (vgl D). Die beoordeling van profesiee word in 14:29-38 in 

115 Die lesing van die UBS-teks (6yvoeiT01) word gevolg, wat gelei het tot die 1983-Vertaling "hy word 
nie erken nie" ipv die 1933/53-Vertaling se "laat horn onkundig bly" (nav die alternatiewe lasing 
OyYOEiTW). 
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drie hoofdele uiteengesit: (1) almal kan profeteer, maar net die profete mag beoordeel 
(14:29-33a); (2) die vroue meet by die beoordeling van die profesiee swyg (14:33b-36); 
(3) die leer van die apostels meet as maatstaf van beoordeling dien omdat dit van die 
Here af kom (14:37-38). 

11.4.1.2.3 Die posisie van vroue 
Uit bostaande is dit duidelik dat die sogenaamde "swyggebod" van 1 Korintiers 14:34-35 
nie in isolasie gelees meet word nie, aangesien dit ten nouste verband hou met die 
beoordeling van profesiee: in die gemeentelike samekomste mag vroue nie aan die 
beoordeling van profesiee deelneem nie. As dit by die beoordeling van profesiee kom, 
meet hulle stilbly. 

• Waarom meet vroue stilbly? Omdat vroue in die erediens 'n toonbeeld van 
onderdanigheid meet wees (34c: "hulle meet onderdanig wees ... ), en omdat 
die beoordeling van profesiee 'n tipiese regeertaak is (32: "Die geeste van die 
profete is aan die profete onderworpe ... "). 

• Waarom meet hulle onderdanig wees? Nie as gevolg van 'n samelewings
gebruik of een of ander tydelike omstandigheid nie, maar omdat "die wet dit se" 
(34d). "Die wet" verwys hier socs op baie ander plekke in die Nuwe Testament 
na die geskrewe Woord van die Here.116 Paulus maak dit dus duidelik dat hier 
'n Skrifbeginsel ter sprake is, naamlik dat 'n vrou deur haar optrede niks meet 
doen wat haar erkenning van haar man se hoofskap in gedrang bring nie (vgl 
1 Kor 11:3-10). Die onderdanigheid van vroue in die kerk dien as toonbeeld van 
die kerk wat onderdanig is aan haar Hoof, Jesus Christus (vgl 1 Kor 11 :3-4; Ef 
5:21-33). 

• Hoe meet vroue dan maak as hulle vrae oor die profesie het of iets meer 
daaroor te wete wil kom? In 14:35b se Paulus: " ... laat hulle tuis hul eie mans 
vra." 

• Waarom kan hulle dit nie in die samekoms doen nie? Die antwoord is in 14:35c: 
"Want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek." 

Vir die opdragte in 14:34a en 14:35b word dieselfde begronding gebruik, maar dit word 
verskillend bewoord. In 14:34 word die opdrag gemotiveer met die woorde "socs die wet 
se", en in 14:35 met "dit is lelik (aicrxpov) vir 'n vrou om in die kerk te praat". Die 
betekenisnuanses van aioxpov in 14:35 dui, anders as in 11 :6, nie net op lelik en 
skandelik ten opsigte van die (geloofs)gemeenskap en aanvaarde gedragskodes nie, 
maar dui ook op skandelik in terme van God se wet. Die swyggebod het dus implikasies 
met 'n horisontale gerigtheid (in terme van die gemeenskap) en implikasies met 'n 
vertikale gerigtheid (ten opsigte van God se gebod: "socs die wet se"). Oat die vrou in 
die gemeentelike samekoms beoordelend praat, is 'n Skrifgegewe onaanvaarbaarheid. 

Hoewel die opset van die destydse gemeentelike samekomste beslis verskil het van 
die hedendaagse eredienste, bring die perikoop 'n baie belangrike beginsel na vore. 
God het aan vroulike lidmate in die kerk 'n besliste opdrag tot onderdanigheid gegee, 

116 Hier het Paulus waarskynlik spesifiek Genesis 1-2 in die cog. 
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naamlik dat sy erkenning moet gee aan die man se hoofskap - waardeur sy getuig van 
die kerk wat die hoofskap van haar bruidegom, Jesus Christus, erken (vgl 1 Kor 11 :3-7; 
Ef 5:21-33). Een besondere wyse waarop vroulike lidmate op 'n unieke wyse die 
hoofskap van hulle mans moes f;lrken, was daarin gelee dat hulle onvoorwaardelik en 
met oorgawe hulle mans se leiding en oordeel moes aanvaar by die toesig oar die 
prediking ('n taak wat vandag tiperend is van die regeerdiens van ouderlinge). Die 
erkenning van haar man se hoofskap het dus daarop neergekom dat sy oak in hierdie 
opsig nie daarna sou streef om sy posisie as hoof in te neem nie. In vandag se terme 
gestel: vroue behoort nie deel van die kerkraad (= ouderlinge) te wees nie. 

11.4.2 Tweede verstaansmoontlikheid 
11.4.2.1 Verstaansmoontlikheid 1 en 2 
'n Tweede moontlikheid stem grootliks met die eerste ooreen, maar verskil in een 
opsig: hierdie interpretasie bes)<ou 14:34 en 14:35 as verwysend na twee verskillende 
onordelike optredes van vroue in die gemeentelike samekoms (aan mekaar verbind 
met 5E in 14:35). In 14:34 word 'n verbod daarop geplaas dat vroue tydens amptelike 
Woordverkondiging in die gemeentelike samekoms praat. In 14:35 word 'n verbod 
daarop geplaas dat vroue in die gemeentelike samekoms praat deur vrae te vra. 
Volgens hierdie verklaring word die handeling van "praat" dus anders gesien as die 
"profeteer" in 11 :5, waar dit gaan oar die nie-amptelike optrede in die gemeentelike 
samekoms. Die motivering vir die verbod op "praat" omdat dit deel vorm van die 
"amptelike" woordverkondiging, le daarin dat Paulus amptelike woordverkondiging 
reeds in 12:28-29 aan die orde gestel het, en dat 14:26-40 inderwaarheid die 
samevatting bevat vir die hele voorafgaande gedeelte (nie-amptelike sowel as 
amptelike optrede in die gemeentelike samekoms). Soos by Verstaansmoontlikheid 1, 
word die verbod van sowel 14:34 as 14:35 begrond deur die feit dat die vrou haar man 
se hoofskap moet erken ("aan horn onderdanig moet wees", 14:34c) en 
gepaardgaande hiermee 'n bepaalde siening oar 'n gedragswyse moet erken ("dit is 
lelik [aicrxp6v] vir 'n vrou om in die kerk te praat", 14:35c). In 14:35c dui aicrxp6v op 
skandelik volgens die wet (34c). 

11.4.2.2 'n Voorstelling van die gedagtestruktuur 
In 14:26 word die basiese opdrag gegee: 'Wanneer julle saamkom en elkeen iets het 
om by te dra, moet dit tot opbou geskied." Hierna volg drie stelle voorskrifte: (1) vir die 
spreek in tale (14:27-28), (2) vir die profete (14:29-33), en (3) vir die vroue (14:34-35). 
Hierdie verstaan van die gedagteopbou kan socs volg voorgestel word: 

126 



Hoofstuk 11: 1 Korintiers 14:26-40 

Praktiese reelings vir wanneer die gemeente saamkom 

Basiese voorskrif vir wanneer die emeente saamkom 
14:26: Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer: 'n 

psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg 
daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop 

Voorskrif vir die s reek in tale as daar 'n uitle er is 
• 14:27a: net twee of hoogstens drie moet dit praat 
• 14:27b: elkeen op sy beurt 
• 14:27c: daar moet een wees wat dit uitle 

Voorskrif vir die s reek in tale as daar nie 'n uitle er is nie 
14:28: dan meet die een wat ongewone tale of klanke gebruik, stilbly .•. en net tuis 

met homself en met God praat 

Voorskrifte vir die rofete as daar niemand anders is aan wie iets eo enbaar is nie 
* 14:29a: twee of drie kan aan die woord kom 
* 14:29b: die ander moet beoordeel wat hulle se 

Voorskrifte vir die rofete as daar iemand anders is aan wie iets ea enbaar is 
14:30: Maar as 'n ander een wat daar sit, 'n openbaring ontvang, moet die spreker 

stilbly 

L Motiverino vir die voorskrifte aan die orofete 
* 14:31: Julie k~n almal profeteer, maar een vir een, sodat almal daaruit 

kan leer en almal bemoedig kan word 
• 14:32: 'n Profeet het immers beheer oor sy gees 
• 14:33a: God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede 

Voorskrifte vir vroue wat wil raat 
14:33b-34a: Soos in al die Christelike gemeentes 34moet die vrouens ook in julle 

byeenkomste stilbly 

L Motiverino vir die oodrao om stil te blv 
* 14:34b: want hulle word nie toegelaat om te praat nie; hulle moet 

onderdanig "!lees 
* 14:34c: soos die wet ook se 

Voorskrifte vir vroue wat iets te wete wil kom 
14:35a: As hulle iets te wete wil kom, moet hulle tuis hulle eie mans vra 

Motiverin waarom hulle tuis hulle eie mans meet vra 
* 14:35b: want dit is lelik vir 'n vrou om in die gemeentelike samekoms te 

praat 

Die wyse waarop Paulus sy opdrag motiveer dat vroue moet swyg, laat blyk dat hy nie 
maar 'n tydelike of situasiespesifieke reeling tref wat net vir daardie tyd en vir daardie 
gemeente geld nie. Hy motiveer sy opdrag immers met die woorde "soos die wet se". 

Die feit dat dit reeds uit 11 :5 duidelik is.dat vroue wel in die gemeente mag gepraat het 
(hulle kon immers in die gemeente profeteer en bid), laat blyk dat die verbod in 14:34 
nie kan beteken dat alle vorme van praat in die erediens vir vroue verbode is nie. 
/\aA.iiv in 14:34 verwys dus na 'n spesifieke soort praat. 
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Dit blyk dat daar 'n noue verbinding is tussen dit wat Paulus in 14:34 en 14:35 se. Die 
volgende uiteensetting is 'n voorstelling van die gedagtestruktuur volgens hierdie 
verstaansmoontlikheid: 

l'n Reeling vir die gemeente in Korinta soos vir al die heilige gemeente~ 
Soos in al die heilige gemeentes 
34 ai yuvaiKE<; Ev raic; EKKAl']oimc; aiychwoav· 

/Die praat deur vroue in die gemeentelike byeenkomsl 
Die vroue moet in die byeenkomste swyg 
ai yuvaiKE<; Ev raic; EKKAl']oimc; 01yarwoav 

[. l\lroue moet onderdanig wees en word nie toegelaat om te praat nie.I 
Want dit word vroue nie toegelaat om te praat nie, maar om onderdanig 
te wees 
OU yap ETTITpETTETOI auraic; >-.a>-.Eiv, a>-.Aa UTTOTaoo£o8woav 

l IMotivering waarom vroue nie in die byeenkoms mag praat nie. I 
Soos die wet ook se 
Ka8ci.> Kal 6 v6 o At El 

Die raat deur vroue in die emeentelike b eenkoms 
As iemand iets te wete wil kom 
35 Ei 0£ Tl µa8Eiv 8£>-.ouaiv 

l IVroue moet onderdanig wees en hulle eie mans by die huis vral 
Moet hulle by die huis hulle eie mans vra 
Ev oiKCjl rouc; ioiouc; avopac; ETTEPWTOTWOOV 

l IMotivering waarom nie in die byeenkoms nie, maar by die huis I 
Want dit is lelik vir 'n vrou om in die byeenkoms te praat 
aioxpov yap Eor1v yuvmKl >-.a>-.Eiv Ev EKKAl']olc;t 

In bostaande voorstelling kom die volgende kom na vore: 

• Paulus stel in sowel 14:34 as in 14:35 die volgende sake aan die orde: wat 
vroue se praat in die gemeentelike byeenkoms behels het (A), die onderdanig
heid van vroue (B) en die motivering vir die onderdanigheid van vroue (C). 

• Wanneer Paulus in 14:35 se dat dit lelik is vir vroue om in die gemeentelike 
byeenkoms te praat, dien dit as motivering vir die stalling dat vroue tuis hulle eie 
mans moet vra (en dus nie in die samekoms nie), maar sluit dit ook baie duidelik 
aan by die stalling in 14:34 dat vroue nie toegelaat word om te praat nie, maar 
dat hulle onderdanig moet wees. 

Dit blyk dat Paulus nie in 14:34-35 oor twee verskillende sake met betrekking tot vroue 
se optrede in die erediens handel nie, maar oor een saak: vroue se optrede wanneer 
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hulle iets te wete wil kom. Die praat (vgl .i\a.i\iiv) waarna Paulus in vers 34 verwys, is die 
vrae wat vroue tuis moet vra en nie in die byeenkoms nie. Dit blyk ook dat Paulus 
spesifiek getroude vroue in gedagte gehad het, want hy se uitdruklik dat as hulle iets te 
wete wil kom, hulle tuis hulle eie mans moet vra. Die rede waarom hulle tuis hulle eie 
mans moet vra, word in sowel 14:34 as 14:35 gestel. In 14:34 word gemotiveer dat die 
wet so se (Ka8ci><; Kai 6 v6µo<; M.y£1). Daar kan aanvaar word dat Paulus met "die wet", 
soos in 1 Timoteus 2:13-14, verwys na Genesis, en spesifiek na die skeppings
volgorde. In 14:35 se hy dat dit lelik (aioxp6v) is vir 'n vrou om in die kerk te praat. Die 
eenheid tussen 14:34 en 14:35 dui aan dat aioxp6v wys op "skandelik volgens die wet". 

Getroude vroue mag nie in die byeenkomste vrae vra nie, want, wanneer hulle dit 
doen, is hulle nie onderdanig nie en erken hulle nie hulle mans se hoofskap nie. Die 
vraag sou wees waarom vroue, as hulle vrae in die byeenkoms sou vra, toon dat hulle 

. nie onderdanig is nie. Hierdie vraag word nie uitdruklik in die teks beantwoord nie. Dit is 
egter 'n sterk moontlikheid dat die vroue daardeur getoon het dat hulle nie hulle mans 
se leiding aanvaar nie en daarom die vrae nie by die huis aan hulle mans vra nie, maar 
in die byeenkomste. 

11.4.2.3 Die posisie van vroue volgens Verstaansmoontlikheid 2 
Dit blyk uit bostaande dat hier 'n belangrike Skrifbeginsel ter sprake is, naamlik dat 
getroude vroue ook in die gemeentelike samekomste hulle onderdanigheid aan hulle 
mans moet toon. Dit moet duidelik wees dat vroue in wat hulle se (of vra), hulle eie 
mans se leiding aanvaar. 

Die vraag of vroue as predikante mag dien, kan nie uit hierdie gedeelte beantwoord 
word nie. Dit gaan immers nie in die gedeelte oor vroue wat as bedienaars in die 
gemeentelike byeenkoms die Woord bedien het nie, maar oar vroue wat (as deel van 
die gemeente) vrae gevra het en met die vrae getoon het dat hulle hulle mans se 
leiding verwerp. 

Net soos daar nie uit 1 Korintiers 11 :5 waarvolgens vroue (as deel van die gemeente) 
in die byeenkoms geprofeteer het, afgelei kan word dat vroue as bedienaars van die 
Woord mag dien nie, kan daar oak nie uit hierdie gedeelte afgelei word dat vroue wat 
verbied is om (as lidmate) vrae te vra, daarom nie as bedienaars van die Woord mag 
dien nie. 

11.5 Beoordeling van die verskillende verstaansmoontlikhede 
11.5.1 Beoordeling van Verstaansmoontlikheid 1 

Positief 
• Verstaansmoontlikheid 1 gee vanuit die Skrif 'n oplossing vir die feit dat vroue 

volgens 11 :5 wel in die byeenkomste mag gepraat het (gebid en geprofeteer het), 
maar volgens 14:35-36 mag hulle nie A.aA.Eiv nie. Die A.aA.Eiv wat in 14:35-36 ter 
sprake is, is volgens hierdie verstaansmoontlikheid 'n spesifieke soort praat, 
naamlik om die profesie te beoordeel. 
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• In Verstaansmoontlikheid 1 word die motivering waarom vroue in die byeenkomste 
moet swyg, nie buite die teks gesoek nie. Die motivering wat in die teks gegee 
word, word erken, naamlik "soos die wet se." 

• Die opsigtelik noue verband tussen 14:34 en 14:35 word erken deurdat A.aA.iiv 
volgens Verstaansmoontlikheid 1 in 14:34 en 14:35 met die beoordeling van pro
fesie verband hou. 

Moontlike leemtes van Verstaansmoontlikheid 1 
• In die teks is daar nie werklik sterk aanduidings dat Paulus met A.aA.F.iv in 14:34 

verwys na die deelname aan die beoordeling van profesiee nie. Verstaans
moontlikheid 1 rus swaar op die aanvaarding dat 14:29-38b handel oor die 
beoordeling van profesiee. Hoewel dit beslis moontlik is dat hierdie gedeelte s6 
verstaan kan word, sou ook geredeneer kon word dat Paulus vanaf 14:32b wel 
voortgaan met die hoofgedagte dat alles ordelik moet gaan in die samekomste, 
maar dat hy nou 'n volgende subgedagte naas die beoordeling van profesiee aan 
die orde stel, naamlik die ordelike gedrag van vroue in die samekomste: Pal!lus stel 
dit immers baie in die algemeen dat vroue f..v rnic; EKl<Artcriarc; moet swyg en verwys 
nie spesifiek na beoordelend spreek nie. 

• Aangesien Paulus in Hoofstuk 15 oor 'n nuwe onderwerp, die opstanding, handel, is 
dit 'n sterk moontlikheid dat 14:37-40 dien as 'n afsluiting van die hele gedeelte oor 
die geestelike gawes (1 Kor 12-14:25). In die uiteensetting in 11.4.1.2.2 word 
aanvaar dat die perikoop ingebed is in 'n inclusio-patroon wat deur 14:20 en 14:40 
gevorm word. Die drie sake: profesie, tale en orde is egter reeds vanaf Hoofstuk 12 
aan die orde. Die feit dat Paulus in 14:37 nie net na npocp~Trtc; verwys nie, maar 
ook na rrvwµa11K6c;, maak dit moontlik dat hy in die gedeelte vanaf 14:37 tot 14:40 
alles wat hy in Hoofstuk 12-14 oor die geestelike gawes gese het, aan die orde stel. 
lndien dit die geval sou wees, moet die gedeelte 14:26-36 dan nie so direk met 
14:29-32a verbind word nie, maar eerder met 1 Korintiers 12 - 14:32a as geheel. 

11.5.2 Beoordeling van Verstaansmoontlikheid 2 

Positief 
• Soos met Verstaansmoontlikheid 1 gee ook Verstaansmoontlikheid 2 vanuit die 

Skrif 'n oplossing vir die feit dat vroue volgens 11 :5 wet in die byeenkomste mag 
gepraat het (gebid en geprofeteer het), maar volgens 14:35-36 mag hulle nie A.aA.Eiv 
nie. Die A.aA.Eiv waarna Paulus in 14:35-36 verwys, dui in Verstaansmoontlikheid 2 
op vrae vra aan hulle mans. 

• Ook in Verstaansmoontlikheid 2 word die motivering waarom vroue in die byeen
komste moet swyg, nie buite die teks gesoek nie. Die motivering wat in die teks 
gegee word, word erken, naamlik "soos die wet se". 
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• Die opsigtelik noue verband tussen 14:34 en 14:35 word erken deurdat aanvaar 
word dat Paulus met A.aA.Eiv na vrae verwys wat in 14:35 vermeld word (vgl E:nEpoo
TOToocrav). 

Moontlike leemtes van Verstaanmoontlikheid 2 
• Daar is inderdaad 'n sterk verband tussen 14:34 en 14:35, soos dit in Verstaans

moontlikheid 2 gestel word. Daar is egter nie enige uitdruklike aanduiding in sowel 
14:34 as 14:35 dat Paulus met A.aA.Eiv in 14:34 die vrae wat vroue volgens 14:35 by 
die huis aan hulle mans moes gaan vra, in gedagte gehad het nie. 

• In Verstaansmoontlikheid 2 word aanvaar dat vroue deur vrae te vra in die gemeen
telike byeenkomste, hulle mans se hoofskap ontken het. Daar word egter nie 
aangedui hoe vroue die wet sou oortree en "soos Eva met die sondeval", hulle 
mans nie ag nie. 

11.6 Gevolgtrekking 

• By die opweeg van hierdie twee standpunte word nie een van hulle as 
ongeoorloof of eksegeties onhoudbaar bevind nie. Oar die eksegetiese 
oortuigingskrag van elke verstaanswyse bestaan daar egter meningsverskil. 

• Al twee standpunte aanvaar dat vroue in die gemeentelike samekoms van 
Korinte geprofeteer, gebid, gepraat en in tale gespreek het. Die swyggebod 
(14:34-35) dui dus nie op 'n algehele stilswye nie en die A.aA.F.iv (14:34) verwys 
na 'n gekwalifiseerde "praat". 

• Volgens standpunt 1 verwys die verbod op A.aA.F.Tv (14:34) na die verbod op die 
beoordeling van profesiee. Die opdrag aan vroue om in die gemeentelike 
samekoms te swyg, beteken dus dat vroue nie aan die beoordeling van 
profesiee mag deelneem nie. 

• Volgens standpunt 2 verwys A.aA.F.Tv (14:34) na die feit dat vroue tydens die 
gemeentelike samekomste vrae gevra het en sodoende hulle mans se hoofskap 
in gedrang gebring het. 

11.7 Toepassing op geslagtelikheid in die besondere dienste 

Toegepas volgens Verstaansmoontlikheid 1 
Omdat die beoordeling van profesiee verband hou met die ouderlinge se toesig oor die 
gesonde leer en dus eie aan die regeerdiens is (vgl 1.1.6.6), beteken dit dat vroue in 
die lig van 1 Korintiers 14:34 nie in die besondere diens van regering mag funksioneer 
nie. 

Toegepas volgens Verstaansmoontlikheid 2 
Hierdie perikoop bied geen uitsluitsel oar die vraag of vroue in besondere dienste mag 
funksioneer nie. Daar kan egter afgelei word dat vroue, as hulle wel in die besondere 
dienste funksioneer, dit s6 moet doen dat dit steeds duidelik is dat hulle hulle mans se 
hoofskap oor hulle erken en dat hulle nie hulle mans se leiding bevraagteken nie. 
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Hoofstuk 12 
EKSEGESE EN HERMENEUSE VAN 1TIMOTEUS2:8-15 

Grieks UBS .. 1933/53-Vertalina 1983/92-Vertalina 
8 Bouhoµa1 ouv TTpoaEu-< ~Ek wil dan he dat die 0 Ek wil dus he dat die mans by 
XE09CI Touc; avopac; EV manne op elke plek moet elke plek van samekoms met 

TTavTi T6TTcp ETTaipovrac; bid en heilige hande ophef 'n skoon gewete hande in 

oaiouc; XEipac; xwpic; 6py~c; sander toorn en twis. 9So gebed tot God meet ophef, vry 
van onmin en twis. 9Van die 

Kai oia,\oy1aµoO. 9 'QoauTwc; ook moet die vroue hulle vroue wil ek he dat hulle oak in 
[Kai] yuvaiKac; tv Karaaroi\fi versier met behoorlike hulle kleredrag waardig, 
Kooµicp µrn] aiooOc; Kai kleding, gepaard met beskeie en ingetoe meet 
owcppoouvric; KooµEiv beskeidenheid en wees. Hulle versiering moenie 

EaUTcic;, µ~ tv TTMyµamv ingetoenheid, nie met haarkapsels en goud of ~erels 

Kai XPUOi(/) ~ µapyapiTaic; ~ 
vlegsels of goud of perels of duur klere wees nie, 1 maar 
of kosbare klere nie, goeie werke, socs dit vroue 

iµar1aµ4J TTOAUTEAEi, 10 6M' 10maar, soos dit vroue betaam wat openlik bely dat 
0 TTPETTEI yuvai~iv trrayyEA- betaam wat die godsvrug hulle God dien. 11 'n Vrou meet 
hoµ£vaic; 9Eoa£1)E1av, 01' bely, met goeie werke. in die gemeentelike 
fpywv 6ya9wv. 11 ruv~ tv 11 Die vrou moet haar in samekoms stil en onderdanig 

~ouxiQ µav9av£rw Ev TTaon stilte laat leer in alle 
wees en haar laat leer. 12Ek 

uTTorayfi· 12 010cioKE1v oE onderdanigheid. 12Ek laat 
laat haar nie toe om daar 
onderrig te gee of oar die man 

yuvaiKi ouK EmTp£TTw ouot die vrou egter nie toe om gesag uit te oefen nie; sy meet 
au9EvTEiv 6vop6c;, 6A.h' civai onderrig te gee of oor die stil wees. 13Adam is immers 
Ev ~auxiQ. 13 Maµ yap man te heers nie, maar sy eerste gemaak, Eva daarna. 
TTp6hoc; ETTMoeri. ETra Elia. moet haar stil hou. 13Want 14Dit is oak nie Adam wat 
14 Kai Maµ ouK ~TTar~eri. ~ Adam is eerste gemaak, yerlei is nie, dit is die vrou wat 

oE yuv~ E~aTTarriSEioa EV daarna Eva. 14En Adam is haar laat verlei het en die 
gebod oortree het. 15Maar sy 

napal)cioE1 y£yovEv· nie verlei nie, maar die vrou 
sal haar redding vind in 15 ow8~0Era1 oE 016 T~c; het haar laat verlei en het in 

oortreding gekom. 15Maar 
moederskap, as sy maar 

TEKvoyoviac;, Eav µEivwo1v volhard in geloof, liefde en 'n 
EV TTiOTEI Kai ayaTTn'Kai sy sat gered word deur heilige lewe, en daarby 
6y1aoµ4J µETC kinders te baar, as hulle bly beskeie bly. 
owcppoouvric;· in geloof en liefde en heilig-

makinQ, met inQetoenheid. 

12.1 Die ontstaan van 1 Timoteus 
In die vroee Christelike kerk was praktiese raad vir die bediening nie altyd maklik 
bekombaar nie. Teologiese skole, Bybelkolleges en handboeke het nie bestaan nie. 
Voorgangers het indiensopleiding ondergaan. Die wye verspreiding van die evangelie 
asook die primitiewe manier van kommunik'asie in daardie dae het veroorsaak dat 
onervare en jong voorgangers dikwels diepkant in gemeentes ingegooi is. Vanhier die 
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ontstaan van 'n afsonderlike groep. geskrifte, naamlik die Pastorale Briewe, waardeur 
jong voorgangers raad ontvang. As meer ervare Christenleier skryf Paulus aan 
Timoteus, wat bepaalde amptelike verantwoordelikhede in die Efese-gemeente gehad 
het. Die doel van die brief was nie net die oordra ·van inligting nie, maar ook om 
Timoteus op 'n vertroulike en persoonlike vlak te begelei soos 'n pa sy kind sal leer 
(1:2).117 . 

Die direkte aanleiding tot die skrywe van 1 Timoteus was waarskynlik dat sekere 
mense die gelowiges in Efese met hulle dwaalleer118 verwar het. Paulus se doel met 
die brief is nie om die dwaalleer as sodanig te weerle nie, maar om aan Timoteus as 
voorganger van die gemeente die nodige advies te gee sodat hy saam met die 
gemeente die dwaalleer die hoof kan bied. Hierdie advies is dat die gemeente deeglik 
en ordelik ingerig moet word sodat hulle as "huisgesin van God" 'n "pilaar en grondslag 
van die waarheid" kan wees (1 Tim 3:15). Dan sal hulle self die gesonde leer kan 
handhaaf, ook wanneer hulle met die dwaalleer gekonfronteer word (Moo 1991:177; 
Schreiner 2005:87-88). 

12.2 Die argument van 1 Timoteus 
Die gedagte-eenhede in die brief wissel mekaar op- so 'n wyse af dat sowel die 
aanleiding (dwaalleer) as die doel (ordelike kerklike inrigting) duidelik sigbaar is. 

117 1 Tim 1 :2: "2Aan Timoteus, my eie kind in die geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God die 
Vader en Christus Jesus ons Here!" 

118 Dieselfde dwaalleer was waarskynlik ter sprake by die skryf van al drie die Pastorale Briewe. Die 
dwaalleraars was lidmate van die gemeente en het baie stryery en verdeeldheid veroorsaak (Hand 
20:30; 1 Tim 1:19-20; Tit 3:10). Die dwaalleer het 'n sterk Joodse inslag gehad en. die 
ondersteuners daarvan was "bekeerlinge uit die Jodendom" (Tit 1: 10). Verd er word van hulle gese 
dat hulle "leermeesters in die wet [wil] wees" (1 Tim 1 :7; Tit 3:9) en voortdurend besig is met 
verdigsels en ondersoeke na geslagsregisters (1 Tim 1 :4; 4:7; Tit 3:9). Terselfdertyd is daar 
aanduidings dat die dwaalleraars, soos sekere filosowe van daardie tyd (met name die Sinici), 'n 
bepaalde vorm van wereldontvlugting geleer het. Hulle verbied ook byvoorbeeld die huwelik en die 
eel van sekere kosse (1 Tim 4:3; Tit 1:14-15). Die dwaalleraars het hulle soos hierdie filosowe ook 
beroem op hoere kennis (1 Tim 6:20) en wou as leermeesters geld verdien deur hierdie kennis te 
verkoop (1 Tim 6:3-5). 
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1 : 1-2 Aanhef 
1 :3-20 Die opdrag/oordrag van die bediening 

1 :3-7 Dwaalleer te midde waarvan die evangelie bedien moet word 
1 :8-19a Opdrag om die evange/ie as betroubare woord te bedien 

:8-17 Paulus het as apostel hierdie bediening ontvang 
:18-19a Paulus vertrou hierdie bediening aan Timoteus toe 

1:19b-20 Himeneus en Aleksander het afgedwaal van die gesonde lee 

2:1 - 3:16 Voorskrifte vir ordelike kerklike inrigting 
2:1-15 Optrede van die gemeente as geheel 
3:1-13 Vereistes vir ouderlinge en diakens 
3:14-16 Samevatting (hoofdoel van die brief):119 Die gemeente moet 

funksioneer as huisgesin van God 

4:1-6:19 Voorskrifte oar hoe om as goeie herder en leraar te dien 
4:1-5 Dwaalleer wat met die gesonde leer bestry moet word 
4:6-16 Voorskrifte oar die verkondiging van die gesonde leer 
5:1-6:2 Voorskrifte oar die pastorate hantering van verskillende groepe 

in die kerk 
6:3-5 Die dwaasheid van dwaalleer 
6:6-19 Vermy en bestry hebsug 

6~20-21 Briefslot 

Die argument van die brief kan dus soos volg saamgevat word: As antwoord op die 
dwaalleer moet die gesonde leer van die evangelie as betroubare woord bedien word. 
Hierdie bediening het Timoteus as opdrag ontvang (1 :3-20) en moet hy oak uitvoer 
(4:1 - 6:19). Kortom: Timoteus moet bloat sy taak as herder en leraar na behore 
nakom. Die eintlike belangrike saak is egter dat die hele gemeente teen dwaalleer 
moet kan vasstaan (as pilaar en grondslag van die waarheid). Hoe kan dit bereik word? 
Deurdat die gemeente ordelik ingerig word en funksioneer as die huisgesin van God 
(2:1-3:16). 

12.3 Die eerste leser van 1 Timoteus en sy wereld 
Timoteus was een van Paulus se getrouste metgeselle. Nadat Paulus en Timoteus 'n 
tyd lank saam in Efese gewerk het, het Paulus horn as voltydse bedienaar van die 
Woord daar laat bly en na Masedonie vertrek. Paulus het met sy vertrek reeds 
vermoed dat dwaalleer in die gemeente sou ontstaan (Hand 20:29-30) en uit 
1 Timoteus blyk dat sy vrese bewaarheid is. Hy moedig Timoteus aan om die dwaalleer 
te stuit (1:3b) en te sorg dat almal hulle s6 gedra dat die gemeente aan sy doel 
beantwoord (3: 15). 

Min inligting is beskikbaar oar die ontstaanstyd en plek vanwaar Paulus die eerste brief 
aan Timoteus skryf. As aanvaar word dat Paulus die skrywer van 1 Timoteus is, is dit 
waarskynlik dat Paulus die brief geskryf het nadat hy na sy .eerste gevangenskap in 
Rome vrygelaat is. Dan is 62-64 nC die waarskynlike ontstaanstyd. Paulus spreek wel 

119 Moo (1991:177) is van oordeel dat die woorde " ... hoe iemand horn moet gedra in die huis van God, 
wat die gemeente is van die lewende God" (3:15) die hoofdoel van die brief stel. 
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die hoop uit om binnekort weer in Efese te wees (3:14), maar se nie waar hy horn 
bevind nie. 

Timoteus werk as voltydse bedienaar van die Woord in Efese.120 

Die verskillende groepe wat in 1 Timoteus genoem word, is 'n be'fii's dat die gemeente 
die normale samestelling van die Efesiergemeenskap gehad het.1 1 Die gelowiges van 
Efese was waarskynlik 'n baie geslote groep, hoofsaaklik Joodse Christene, wat in die 
Hellenistiese stad gewoon het. 

Timoteus werk onder moeilike omstandighede onder die Efesiers. Hy is jonk (4:12) en 
kry oak met dwaalleer te doen (1 :3). Deur die gesonde leer te verkondig en uit te leef 
moet Timoteus die dwaalleer beveg en sorg dat die gemeente aan sy Godgegewe doel 
beantwoord. 

12.4 Tersaaklike eksegese van 1 Timoteus 2:8-15 
12.4.1 Onderdanigheid, hoofskap en begronding 
Dit is duidelik dat daar van die vrou verwag word om onderdanig te wees en sodoende 
die man se hoofskap te erken (soos reeds gedefinieer by Ef 5). Hierdie opdrag word, 
soos by 1 Korintiers 11 en 14, gemotiveer in die lig van die skeppingsorde (1 Tim 2:13) 
en die sondeval (1 Tim 2:14). Daar is egter verskil van mening of dit in 1 Timoteus 2:8-
15 gaan oar voorskrifte vir die optrede van die man en die vrou by gesamentlike byeen
komste, en of dit gaan oar voorskrifte vir hulle optrede in die huwelik (Breed 
2006a:247-263; Breed 2006b:453-464; Breed 2006c:597-616). 

Die crux vir die verstaansverskil kan gereduseer word tot die volgende vrae: 

• Hoe moet "elke plek" (f.v TTavri r6m~>. 2:8) verstaan word? 

• Gaan dit oar die mans se gebede in die gesamentlike byeenkomste, of oar hulle 
persoonlike gebede? 

• Gaan dit oar vroue se gedrag in die erediens, in die huwelik, of in die same
lewing? 

• ls-die begronding in 2:13-14 gerig op gedrag binne gesamentlike byeenkomste 
of gedrag spesifiek binne die huwelik? 

120 Efese was 'n belangrike hawestad op die hoofroete tussen die Ooste en Rome. Dit was een van die 
vyf belangrikste stede in die Romeinse ryk. Opgrawings het 'n greet stad met 'n teater, openbare 
geboue, 'n markplein en 'n verskeidenheid tempels, waaronder 'n tempel vir Artemis, die 
beskermgod van Efese, blootgele. Paulus het Efese vir die eerste keer tydens sy tweede sendingreis 
besoek (Hand 18:19-21). Tydens sy derde sendingreis ·het hy vir byna drie jaar daar gewerk (Hand 
19-20). 'n Sterk gemeente het sodoende in die stad ontstaan. 

121 Bauch (2005) loon vanuit 'n deeglike studie van kontemporere bronne aan dat Efese oorwegend 
Grieks van aard was met 'n redelike mate van Romeinse invloed. Hy weerle bewerings dat die 
gemeenskap in Efese blootgestel was aan 'n sterk "feministiese beweging" en dat Paulus daarom in 
reaksie daarteen vroue in die gemeente verbied om oor hulle mans te au6EVTEiv (vgl Sharon Gritz 
1991 :308). "There is no reason to suspect that the Christian women in Ephesus would regard Paul's 
exhortation to modesty and humility as unusual or necessarily unpalatable" (Bauch 2005:36). 
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• Verwys "huishouding van God" (oiK6c; 0E00) in die doel van die skrywe (3:15) na 
die lewe van die gemeente, onder andere die gesamentlike byeenkomste van 
die gemeente, of onder andere oak spesifiek die huwelik? 

12.4.2 Verstaansmoontlikheid 1: Voorskrifte vir die optrede van die man en die 
vrou by gesamentlike byeenkomste 

12.4.2.1 Opsomming van hierdie verstaansmoontlikheid 
In 1 Timoteus 2:1 - 3:16 gee Paulus pastorale advies aan Timoteus as voorganger van 
die gemeente in Efese oar hoe die kerk as "huisgesin van God" (3:15) moet funksioneer 
(vgl die uiteensetting van die gedagteopbou van die brief in 12.2 hier bo). In 
1 Timoteus 2 wys Paulus daarop dat die gemeente die gestalte van 'n biddende kerk 
moet aanneem: 

• In 2:1-7 toon hy aan dat die gemeente se gebede moet dien tot die welwese van 
die hele samelewing, veral in die sin dat die gemeente se gebede uiteindelik 
daartoe sal lei dat alle mense die evangelie hoar, en alle mense sodoende "tot 
kennis van die waarheid" (2:!4) mag kom. 

• In 2:8-15 gee hy 'n aanduiding van hoe die gemeente se gebede by elke 
gemeentelike samekoms (Ev rrav1i 16rrcµ, 2:8) ordelik ingerig moet word. Eerste 
verwys hy na die mans se optrede by hierdie samekomste (2:8), en daarna die 
vroue se optrede (2:9-15). In albei gevalle verduidelik hy dat hulle gebede te alle 
tye gedra moet word deur gepaste optrede, 'n gedragswyse wat oak vir die 
gemeentelike samekomste geld. 

12.4.2.2 'Ev lTOVTi T01TC!l (2:8) 
Ten spyte van 'n aantal voorgestelde verklarings van f..v rraVTi 16rrcµ in 2:8 bl~ die 
enigste verklarings wat reg laat geskied aan die teks en die konteks die volgende: 1 2 

• "elke geleentheid" waarby die gemeente saamkom om te aanbid; 

• "elke plek" in Efese waar die gelowiges vergader, d.w.s. huisgemeentes; 

• "alle plekke" elders as Efese, m.a.w. oral waar daar kerke is. 

Watter van hierdie verklarings oak al gevolg word, dit kom daarop neer dat die woorde 
Ev rrav1i 16rrcµ na gemeentelike samekomste verwys (vgl Schreiner 2005:91 ). 

Die gedagte dat f..v rrav1i 16rrcµ nie na "elke plek van samekoms" verwys nie, maar na 
"elke verantwoordelikheid" (van die man in die huwelik) (vgl Verstaansmoontlikheid 2 
en Breed [2006a:252]), oortuig nie. 

• Nerens in die Nuwe Testament word die woord 16noc; in die betekenis van 
"verantwoordelikheid" gebruik nie, oak nie in Handelinge 1 :25 (die enigste 

122 Volgens die meeste verklaarders, bv Calvyn (1979:67), Bouma (sj:60), Moo (1980:62), Fee 
(1988:70), Witherington (1988:119), Ferguson (1991 ), Knight (1992:128). 
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voorbeeld wat Louw & Nida [domain 71.6] onder die semantiese domain 
noem) nie. 

• Hierdie interpretasie van Ev nav1i 16n(f) ber'us op ·die beskouing dat die 
huwelik in die brief 'n belangrike rol speel (op grond waarvan 16noc; in 2:8 dan 
ook verklaar word as 'n verwysing na elke verantwoordelikheid binne die 
huwelik). Hoewel daar in 1 Timoteus wel enkele verwysings na die huwelik of 
getroudes voorkom, 123 is daar egter geen sodanige samehang tussen die 
verwysings dat dit as 'n brieftema beskou k~n word nie.124 

• Boonop word die betekenis van 'n woord in 'n sin uit sy onmiddellike konteks 
vasgestel. Die baie eksplisiete konteks van 2:8 is nie die huwelik nie125

, maar 
die gebed: ~oui\oµm o6v npocrEUXEcr8m TOU<,; avopac; Ev naVTi TOTT(f) ("Ek wil 
he dat die mans op elke plek moet bid"). Bloot grammatikaal gesien, is dit 
duidelik dat EV navTi T6TT(f) 'n bepaling by npocrE0XE08m ("bid") is. Die 
onmiddellike eksplisiete konteks verplig die leser dus om Ev nav1i 16n(f) te 
verstaan as "op elke plek/geleentheid" (van aanbidding). 

12.4.2.3 Die opdrag aan die mans in 2:8 
Die opdrag in 2:8 is "dat die mans op elke plek moet bid en heilige hande ophef sander 
toorn en twis". Hierdie woorde kan op die volgende maniere verstaan word: 

• Oat slegs mans mag bid. Om 2:8 op hierdie wyse te verstaan, word egter 
afgewys op grond van die feit dat 1 Korintiers 11 :5 dit duidelik maak dat ook 
vroue (mag) bid of profeteer. 

• Oat dit slegs mans is wat by gemeentelike samekomste mag bid (in gebed 
mag voorgaan).126 Hierdie verklaring vind steun in die gedagte dat vroulike 
lidmate in 1 Timoteus 2:11 verbied word om in gemeentelike samekomste te 
praat. Daarmee saam sou egter ook aanvaar moes word dat 1 Korintiers 11 :5 
nie na vroue verwys wat in gemeentelike samekomste bid of profeteer nie. 

• Oat dit daaroor gaan dat mans by gemeentelike byeenkomste moet bid "met 
heilige hande sonder toorn en twis". Die rede vir hierdie opdrag kan een van 
die volgende wees: 

123 1 Tim 3:2, 12 ('n ouderling/diaken meet 'n man van een vrou wees en sy huis en kinders geed 
regeer), 4:3 (die dwaalleraars verbied mense om te trou), 5:9 ('n weduwee wat 'n vrou van een man 
was) en 5:11, 14 Gong weduwees kan/moet weer trou). 

124 Hoewel die Pastorale Briewe nie direkte getuienis daarvoor bied nie, is dit wel moontlik dat die 
dwaalleraars vroue destyds aangemoedig het om hulle onafhanklikheid van mans te bewys deur nie 
te trou nie, uitspattige klere te dra en hulle oor die mans aan te stel (vgl Moo 1991:177-178; Breed 
2006c:611 ). Moo (1991 :178) is egter steeds oortuig dat F:.v rravTi TOTT(j) op niks anders dui nie as elke 
plek waar aanbid word (elke huisgerneente) en dat die voorskrifte in 2:8-11 uitdruklik bedoel is vir 
optrede by gerneentelike samekomste. 

125 Grudem (1995:296-299) se argument is dat die konteks van 1 Timoteus 1-3 nie die van die huwelik 
is nie, maar wel die van ordelike kerklike funksionering. 

126 Vgl Clark (1980:194) en Robert Culver (1989:34, verwysing deur Schreiner [2005:92, n 52]). 
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o Mans, anders as vroue, is oar die algemeen mense van die daad. Mans 
moes dus waak teen die gevaar dat hulle met besoedelde hande (letterlik 
of figuurlik) in die gemeentelike samekomste bid (Bouma sj:60). Dit is egter 
onwaarskynlik dat "hande" hier so letterlik bedoel is. Buitendien word so 'n 
verstaansmoontlikheid nie deur enigiets in die konteks gesteun nie. 

o Omdat mans, anders as vroue, die leiding in die kerk neem, loop hulle die 
gevaar om deur onheilige motiewe besoedel te wees, in twiste betrokke te 
wees of met woede in die hart by gemeentelike samekomste te bid.127 

o Die dwaalleer van daardie tyd het tot twis en selfs woede in die kerk gelei. 
Omdat spesifiek mans die taak opgele is om as geestelike leiers in die kerk 
op te tree, was dit oak hulle wat die dwaalleraars in die gemeente moes 
weerle. Hulle moes dus daarteen waak om by gemeentelike samekomste 
hierdie twis en woede in hulle gebede in te dra (Moo 1991:178). 

Laasgenoemde twee moontlikhede, wat baie nou by mekaar aansluit, laat die 
meeste reg aan die teks en konteks geskied en kan dus aanvaar word. Die 
verstaansmoontlikheid bevat egter geen opdrag dat mans die leiding in die 
kerk moet neem nie; dit veronderstel slegs hulle leierskap. 

12.4.2.4 Die opdrag aan die vroue in 2:9-12 
Aan die vroue word drie voorskrifte gegee: 

• Vroue moet hulleself nie swierig aantrek nie, maar moet behoorlik geklee wees. 
Oak moet hulle voorkoms gepaardgaan met nederigheid en goeie werke (2:9-
10). 

• Vroue moet hulle in stilte en onderdanigheid la at leer (2: 11 ). 

• Vroue mag nie onderrig gee of 'n gesagsposisie oar die man inneem nie (2:12). 

12.4.2.4.1 Voorskrif oor gepaste kleredrag 
Die eerste voorskrif laat die vraag ontstaan of 2:9-10 werklik oor gemeentelike same
komste handel. Behoorlike kleredrag en goeie werke is immers 'n vereiste vir die 
daaglikse lewe.128 Tog, as behoorlike kleredrag, nederigheid en goeie werke deugde is 
waarmee vroue hulleself in die daaglikse lewe moet versier, behoort hulle oak en veral 
by gemeentelike samekomste daarmee versier te wees (vgl Knight 1992: 130-131 ). 
Hierdie voorskrif plaas dus nie die perikoop of enige deel daarvan buite die kader van 
die gemeentelike byeenkomste nie. 

Waarom word juis hierdie opdragte aan vroue gegee? In die teks is daar geen direkte 
aanduiding nie. Hierdie opdragte moet dus verstaan word vanuit die aanleidende 
oorsaak en doel van die brief. Paulus gee hierdie opdragte as deel van sy voorskrifte 

127 Hierdie verklaring sluit sterk aan by die standpunt van Bouma, maar verplaas die aksent meer na 'n 
figuurlike verstaan van "hande". 

128 Vgl JM Holmes (verwysing in Schreiner [2005:91, n 48]) wat beweer dat al die voorskrifte in 2:8-15 
vir die algemene lewe geld en dat die perikoop daarom nie betrekking het op gemeentelike 
samekomste nie. 
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oor hoe die gemeente as huisgesin van God ordelik moet funksioneer (vgl 12.2 hier bo) 
sodat hulle die dwaalleer in hulle midde kon teenstaan (vgl 12.1 hier bo). Die 
dwaalleraars het onder meer die sluit van huwelike teengestaan (1 Tim 4:3; vgl 12.1 en 
2). Die waarskynlike gevolg van die aspek van hulle dwaalleer was dat vroue nie wou 
trou nie, maar hulleself as selfstandige individue in die gemeente wou handhaaf (vgl 
Padgett 1987:19-24). Om hulle selfstandigheid te demonstreer, het hulle waarskynlik 
swierige klere aangetrek129 en die voortou in die gemeente probeer neem, onder meer 
deur te onderrig en te leer (vgl Padgett 1987:22-23). Dit skyn dus of Paulus om hierdie 
rede bogenoemde drie voorskrifte gee. 

Vir die doeleindes van hierdie studie is dit belangrik om duidelikheid te kry oor die 
volgende vraag: Is hierdie voorskrifte bedoel om vir alle tye te geld of nie? Sommige 
verklaarders (o.a. Padgett 1987:22) beweer dat die voorskrifte slegs bedoel was vir die 
gemeente in Efese met hulle besondere omstandighede. As argument hiervoor word 
aangevoer dat die voorskrif oor kleredrag so duidelik kultuurgebonde is dat ook die 
daaropvolgende swygopdragte as kultureel gebonde beskou moet word (vgl Schreiner 
2005:94). Trouens, wie op grond van 2:11-12 vroue vandag steeds wil verbied om 
onderrig te gee, moet ter wille van konsekwentheid vroue ook verbied om juwele en 
duur klere te dra.130 So 'n argument hou egter nie rekening met wat in 2:9-10 gese word 
nie. Hierdie vers bevat immers nie 'n modevoorskrif nie, maar 'n opdrag dat vroue in die 
gemeentelike samekomste 'n toonbeeld van beskeidenheid en ingetoenheid moet 
wees, en dat hulle kleredrag ook daarvan moet getuig. Die onderstaande voorstelling 
van die gedagteopbou van 2:9-10 dui daarop. 

• Die hoofmededeling van die verse laat die klem duidelik val op die innerlike 
versiering van vroue: "Die vroue moet ook hulleself versier met beskeidenheid 
(aioouc;) en ingetoenheid/verstandigheid (awcppoauvric;) in/deur gepaste 
kleredrag" (2:9a). 

• Dat dit oor innerlike versiering gaan, word bevestig deur die frase in 2:10: 
" ... deur goeie werke, wat pas by vroue wat die godsvrug bely". 

• Vroue wat die klem laat val op uiterlike versiering (soos "vlegsels of goud of 
perels of duur klere", 2:9b), se ingesteldheid is dus verkeerd. 

Nie een van hierdie voorskrifte is kultuurgebonde nie. Die gevaar bestaan altyd dat 
vroue in die gemeentelike samekomste nie ingestel is op innerlike versiering nie, maar 
deur uitwendige versiering - van watter aard ook al - die aandag op hulleself wil vestig 
(vgl Schreiner 2005:94-97). Die voorskrif van 2:9-1 O geld dus vir gelowiges van alle tye. , 

12.4.2.4.2 Die voorskrifte oor leer, onderrig en gesag uitoefen 
1 Timoteus 2:11 en 12 moet in samehang gelees word omdat die gedagtes daarin 
gerangskik is in 'n semi-chiastiese (oorkruis-) patroon, en sodoende in 'n 
ringkomposisie omsluit word deur die term "stilte": 

129 Padgett (1987:22) se teorie dat hierdie vroue oor die algemeen welgesteld was, is _heel moontlik in 
die lig van die verwysing na goud en perels in 2:9. 

130 Hierdie argument word onder meer deur David Scholer en Alvera Mickelsen aangevoer (vgl 
Schreiner 2005:94-97). 
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ruv~ Ev ~cruxiQ (in stilte) a 

µav8avtrw (onderrig ontvang) b 

EV m:tcrn urrorayfl {onderdanigheid) 

01oacrKE1v OE yuvaiK1 ouK m1rptrrw {nie onderrig gee nie) b 

OUOE au8EVTEIV 6vop6c;; (nie gesagsposisie inneem nie) -- c 

6AA.' £Tvai Ev ~cruxi<;i (in stilte) a 

Die samehang tussen die twee verse is verder daarin gelee dat 2:11 se wat vroue moet 
doen en 2:12 se wat sy nie moet doen nie. Sy moet leer {onderrig ontvang), maar sy 
moet nie onderrig gee en gesag uitoefen nie. Sowel die "meet" as die "moenie" van die 
opdrag moet sy "in stilte" (Ev ~cruxi<;i) uitvoer. Met Ev ~cruxi<;i word waarskynlik nie 
absolute stilswye bedoel nie. "Stilte" word immers in 2:11 gekwalifiseer deur die 
voorsetselfrase Ev m:tcrn urrorayfl {"in alle onderdanigheid") en in 2: 12 deur ouoE: 
au8£vrETv 6vop6c;; ("sander om gesag oar die man uit te oefen"). Met Ev ~cruxi<;i word 
dus eerder bedoel 'n gesindheid van ingetoe onderdanigheid wat die man se gesag 
erken. 

Die opdrag dat die vrou meet leer (µav8avtrw) is 'n belangrike aanduiding dat sy in die 
gemeentelike samekomste allermins passief meet wees. Sy meet aktief onderrig 
ontvang. Wat egter nie toegelaat word nie, is dat sy onderrig gee (01oacrK£1v) en 'n 
gesagsposisie inneem {au8EvrEiv). 

Watter onderrig word sy verbied?131 Uit die res van die Skrif is dit duidelik dat vroue nie 
alle onderrig verbied word nie. Daar is immers goeie getuienis van vroue wat wel 
onderrig gegee het: Priscilla het saam met Akwila aan Apollos onderrig gegee (Hand 
18:26); in Titus 2:3 kry ouer vroue die opdrag om jonger vroue te leer; volgens 
Kolossense 3:16 moet alle gelowiges mekaar leer en vermaan. Hier in 1 Timoteus 2:8-
15 gaan dit egter oar optrede tydens gemeentelike samekomste {vgl 12.4.2.2 hier bo). 
Wat dus spesifiek verbied word, is dat vroue in die openbare samekomste van die 
gemeente onderrig gee.132 

131 Enkele verklaarders (bv Witherington 1988: 118) meen dat die vroue in Efese 'n dwaalleer 
gepropageer het en dat dit die rede was waarom Paulus hulle verbied het om onderrig te gee. Daar 
is egter geen aanduiding in 1 Timoteus dat die dwaalleer juis deur vroue verkondig is nie. Dit is ook 
haas onmoontlik dat a/le vroue en s/egs vroue deur die dwaalleer aangetas sou wees. Bowendien 
sou 2:11 dan ook die enigste plek in Paulus se briewe wees waar hy die woord 01oaaKE1v gebruik om 
na dwaalleer te verwys. Kostenberger (2005:53-74) dui ook aan dat die sinskonstruksie dit nodig 
maak om 01oaaKE1v in 'n positiewe sin te vertolk (dws as "onderrig gee"). 

132 Om op grond van 1 Timoteus 2:11-12 alle leer en onderrig deur vroue - ook buite die erediens - te 
verbied, hou dus nie rekening met die tekstuele konteks van die opdrag nie. Dieselfde geld vir 
pogings om die verbod op grond van tekste soos Handelinge 18:26 en Titus 2:3 ongeldig te verklaar 
(vgl Schreiner 2005:101). 
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Die tweede optrede wat vroue verbied word, is dat sy 'n gesagspos1s1e beklee 
(aUSEvn:iv). Die woord au8EvrEiv kan betaken "om iets te veroorsaak", "om te heers", 
"om te domineer", "om gesag uit te oefen", "om aanspraak te maak op eienaarskap of 
gesag oar iets", "om geweld te pleeg" en selfs "om te kopuleer" (vgl Kroeger, 1992:84-
104). In 'n uitvoerige semantiese studie dui Baldwin (2005:51) aan dat au8EvrEiv in al 
sy betekenismoontlikhede basies oar gesag gaan. In die konteks van 1 Timoteus 2:12 
is die mees waarskynlike betekenis die van "gesag uitoefen oor''.133 

Weer eens is die konteks waarbinne hierdie opdrag gegee word, die van gemeentelike 
samekomste. Wanneer die gemeente saamkom, mag vroue nie onderrig gee of gesag 
uitoefen nie. Volgens 1 Timoteus 3:2-3 is onderrig en leiding aan die gemeente gee 'n 
taak wat eerder by die opsieners/ouderlinge berus. 

12.4.2.4.3 Die motivering vir die verbod op leer en gesag uitoefen 
In 1 Timoteus 2:13 motiveer Paulus die voorafgaande opdragte met 'n sin wat ingelei 
word deur yap. 134 In 2:14 word die motivering verder uitgebrei met 'n sin wat deur Kai 
ingelei word. Paulus motiveer die opdrag vanuit die Ou Testament en volg die 
openbaringshistoriese lyn terug tot by die skepping: "Want Adam is eerste gemaak, 
daarna Eva." Die optrede van vroue word bepaal deur 'n skeppings(volg-)orde wat God 
aan die begin gegee het.135 Die skeppings(volg-)orde is volgens 1 Korintiers 11 juis die 
grand vir die man se hoofskap oar die vrou. Hoewel 1 Timoteus 2 nie uitdruklik na die 
man se hoofskap verwys nie, is dit tog implisiet in sy Skrifberoep aanwesig. Omdat die 
man eerste gemaak is, het God horn as hoof van die vrou gestel en meet hy leiding oar 
haar meet neem. Dit skyn dus of dit van die begin af God se bedoeling was dat mans 
eerder as vroue in die gemeente meet onderrig gee en gesag uitoefen. 

In die tweede motivering (2:14) trek Paulus die openbaringhistoriese lyn deur na die 
sondeval: "Dit is oak nie Adam wat verlei is nie, dit is die vrou wat haar laat verlei het 
en die gebod oortree het." Binne die konteks gaan dit duidelik nie in hierdie vers oar 
wie by die sondeval die eintlike skuldige was nie (Adam of Eva), maar oar wie by die 
sondeval die leiding geneem het. Adam, wat as hoof die leiding moes neem, het die 
leiding aan Eva oorgelaat en haar in die sondeval gevolg. Albei het ewe veel gesondig 
en was ewe skuldig (vgl Schreiner 2005: 115). Die kern is: man en vrou meet die 
besondere plek wat God aan elkeen toegeken het, eerbiedig. Hierdie perspektief pas 
Paulus toe op die swyggebod vir vroue in gemeentelike samekomste. 

133 Besware deur onder andere Kroeger (1992:202) dat Paulus, as hy "gesag uitoefen" bedoel het, 
eerder woorde soos ~oum6~E1v, KUplEUEIV of EXEIV ~oucriav sou gebruik het, word deur Baldwin 
(2005) afgewys (vgl ook Schreiner 2005:101-102). 

134 Padgett en ander verklaarders se teorie dat yap in hierdie geval nie 'n motivering nie, maar voor
beelde vanuit die Ou Testament inlei, word deur Schreiner (2005:105-106) afgewys. 

135 Paulus sou horn maklik kon beroep op die heersende patriargale samelewingstruktuur van sy tyd. In 
plaas daarvan begrond hy egter sy opdrag in God se skeppingsorde. Dit is opvallend dat Paulus juis 
teruggryp na die man-vrouverhouding v66r die sondeval, voordat die sondige oorheersing van die 
man ingetree het (vgl Schreiner 2005:106-108). 
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12.4.2.4.4 Gered deur kindergeboorte 
Paulus rorid sy betoog in 2:15 af met die woorde: "Maar sy sat gered word deur kinders · 
te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoenheid." Die werk
woord crw8~cr£rn1 ("sy sat gered word") dui ·ap di~ reddin.g waarvan die evangelie 
getuig.136 Die naamwoord TEKvoyoviac; ("kindergeboorte") dui op die unieke vermoe wat 
God van die skepping af aan vroue gegee het, naamlik om geboorte te skenk.137 

Veral van belang is die funksie van die voorsetsel 016 in die vers. Gewoonlik dui 016 op 
die wyse waarop, of die instrument waardeur die handeling plaasvind. In hierdie vers 
lyk sowel 'n modale as 'n instrumentele 016 egter problematies, omdat dit daarop sou 
neerkom dat Paulus werkheiligheid verkondig, so asof vroue hulle eie redding moet 
bewerk deur iets wat hulle doen. Tog maak die tekstuele konteks dit duidelik dat 016 
hier 'n modale (of oak instrumentele) funksie kan he sander dat dit noodwendig dui op 
die grand vir redding. Vroeer in die brief (1:15; 2:3-7) het Paulus dit immers reeds bo 
alle twyfel gestel dat redding nerens elders as in Christus te vinde is nie. Paulus se dus 
nie in 2:15 dat vroue kinders in die wereld moet bring om daardeur hulle redding te 
verdien nie. Nee, hulle word deur Christus gered. Die wyse waarop hulle egter die 
redding ontvang, is deur getrou te bly aan die unieke Godgegewe plek wat God aan 
vroue gegee het. Anders gestel: Vroue hoef nie soos mans te word ten einde in die 
redding te deel nie. 

12.4.2.5 Alie vroue of net getroude vroue? 
Oar die vraag of Paulus hier praat van mans en vroue oar die algemeen of verwys na 
mans en vroue in die huwelik, is daar heelwat meningsverskil. Die rede hiervoor is dat 
die Griekse woorde av~p en yuv~ wat in 1 Timoteus 2:8-15 gebruik word, net soos die 
Afrikaanse woorde "man" en "vrou", kan verwys na sowel man as vrou in 'n algemene 
sin (dit wil se as geslagtelike aanduiding) as na man en vrou binne 'n 
huweliksverhouding. Verskeie verklaarders 138 meen dan oak dat Paulus in hierdie 
perikoop spesifiek na getroude vroue verwys en nie vroue oar die algemeen bedoel 
nie. Die volgende oorwegings maak so 'n verklaring egter moeilik houdbaar (vgl 
Grudem 2004:297-299): 

• Op alle plekke in die Nuwe Testament waar av~p en yuv~ na 'n getroude man 
en vrou verwys, is dit uit die onmiddellike konteks duidelik dat die huwelik ter 
sprake is. In Romeine 7:2 word gepraat van 'n getroude (unavop6c;) vrou; in 
1 Korintiers 7:2, 12,39 word gese dat elke man sy eie (EaUTOU) vrou moet he en 
elke vrou haar (au1flc;) man; in Efesiers 5:22 kry vroue die opdrag om aan hulle 
eie (iCS1oic;) mans onderdanig te wees. In 1 Timoteus 2 is daar egter geen 

136 Anders as wat Craig Keener beweer, het Paulus nie liggaamlike oorlewing vir vroue wat geboorte 
skenk, in die oog nie (vgl Schreiner 2005: 115). · 

137 Die verklaring van die vroee Kerkvaders dat TEKvoyovia~ hier op die geboorte van Christus dui (dws 
dat vroue gered sal word deur die geboorte van die kind Jesus) is weer voortgesit deur Knight 
(1992:146-147). Behalwe die feit dat die konteks geen rede gee vir die onderwerp om van Eva na 
Maria te verskuif nie, sou dit vreemd aan die prediking van Paulus wees om redding te verkondig 
deur die geboorte van Jesus in plaas van deur sy dood en opstanding (vgl Schreiner 2005:116). 

138 Byvoorbeeld Gordon Hugenberger (vgl Grudem 2004:296-297). 
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sodanige aanduiding dat Paulus hier spesifiek oar getroude mans en getroude 
vroue praat nie. 

• Die konteks van 1 Timoteus 2 bevat verskeie leidrade wat daarop dui dat dit 
hier oar mans en vroue in 'n algemene sin gaan. Dit is onwaarskynlik dat Paulus 
in 2:8 bedoel dat slegs getroude mans mag bid. Paulus sou tog kwalik in 2:9 
slegs van getroude vroue verwag om gepaste klere te dra. 

• Dit blyk dat die konteks van 1 Timoteus 1-3 in sy geheel nie die van die huwelik 
is nie, maar van die ordelike funksionering van die hele gemeente as 
huishouding van God (vgl 12.2). As aanvaar sou word dat Paulus die gemeente 
in 2:8-15 wil toerus om weerstand te bied teen die dwaalleer dat vroue nie mag 
trou nie (1 Tim 4:3; vgl Breed 2006c:601 }, sou dit betaken dat hy juis die 
ongetroude vroue in die oog het wat nie wil trou nie, maar hulleself as 
selfstandige individue in die gemeente wil handhaaf (vgl Padgett 1987:19-24). 
Dit sou dan daarop neerkom dat 2:9-15 primer oor vroue gaan wat buite die 
huwelik staan. Hierdie standpunt word egter nie onderskryf nie, maar eerder die 
standpunt dat 2:8-15 handel oor mans en vroue in 'n algemene sin (getroud of 
ongetroud}. 

Die volgende oorwegings tel in die guns van die verstaan van av~p en yuv~ in 'n alge
mene sin: 

• In 2:11 is die onderwerp van µav9avt1w 'n lidwoordlose yuv~ (" 'n Vrou moet in 
stilte leer ... "). Die lidwoordlose yuv~ verwys kennelik nie na 'n individuele vrou 
nie, maar is generies bedoel, sodat dit alle vroue insluit139 (vgl Schreiner 
2005:92-94). Desgelyks kry sy die opdrag in 2:12 dat sy nie gesag mag uitoefen 
oor 'n man (lidwoordlose 6vop6<;) nie. Dit blyk dus dat sowel av~p as yuv~ in 
hierdie verse 'n generiese (algemene) strekking het en nie slegs betrekking het 
op getroude mans en vroue nje. 

• Die feit dat Paulus sy opdrag in die skepping en die sondeval begrond, dui 
daarop dat die opdrag universeel geldig is en nie net beperk kan word tot sekere 
mans en vroue nie (Schreiner 2005:109). 

Dit blyk dus dat 1 Timoteus 2:11-12 'n universele opdrag bevat wat bedoel is vir alle 
vroue, getroud of ongetroud. 

12.4.2.6 Tersaaklike gevolgtrekkings 
Vroue behoort, vanwee die besondere posisie wat aan hulle gegee is, in onderskeid 
van mans, nie in die gemeentelike samekomste die Woord te verkondig, onderrig te 
gee of gesag uit te oefen nie. Die taak - lering (Woordverkondiging) en gesag
uitoefening - is immers opgedra aan opsieners/ouderlinge in die gemeente, soos blyk 
uit 1 Timoteus 3:1,3. In praktyk betaken dit dat vroue in die gemeente nie behoort te 
funksioneer in 'n .besondere diens waarby daar enige sprake daarvan is dat hulle gesag 
uitoefen of leiding gee nie. 

139 Die oorskakeling na die meervoud "hulle" in 2:15 bevestig die generiese bedoeling van yuv~. In 2:14 
word yuv~ wel met 'n lidwoord gebruik, omdat dit daar verwys na 'n spesifieke vrou, Eva. 
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12.4.3 Verstaansmoontlikheid 2: Voorskrifte vir die optrede van die man en 
die vrou in die huwelik 

12.4.3.1 Opsomming van Verstaansmoontlikheid 2 
In 1 Timoteus 2:8-15 gee Paulus voorskrifte oor hoe gelowige mans en vroue hulle as 
deel van God se huishouding (3:15) in die huwelik moet gedra, sodat ongelowiges tot 
kennis van die waarheid sal kom (2:4; vgl ook 3:15c). In die konteks van die verwoes
ting wat die dwaalleer ten opsigte van die huwelik veroorsaak het (4:3), gee Paulus 
eers die mans opdrag oor hoe hulle hulle in die huwelik moet gedra ("heilige hande" is 
'n voorwaarde vir gebed) (2:8). Daarna gee hy aan die vroue opdrag oor hoe hulle hulle 
in die huwelik moet gedra (2:9-11 ). Hierdie voorskrifte begrond hy in die skepping- en 
sondevalgeskiedenis (2:13-15). 

12,4.3.2 Die tema en doel van die brief 
Paulus wil dat die gelowiges, as mense wat deel is van God se huishouding (3:15), die 
suiwer leer sal beskerm en dit deur hulle leefwyse verkondig. Paulus stel horn dit ten 
doel dat die gelowiges in Efese se leefwyse met die suiwer leer sal ooreenstem. Paulus 
wil voorkom dat Timoteus of die ander gelowiges in Efese deur slegte rentmeesterskap 
die suiwer leer by die ongelowiges in onguns sal bring. 

1 Timoteus 2 maak deel uit van 2:1 - 6:2a (vgl 12.2); die opbou van 2:1 - 6:2a is die 
volgende: 

2:1-15 
3:1-13 
3:14-16 
4:1-14 
5:1 - 6:2a 

Gedrag van gelowiges 
Vereistes vir ouderlinge en diakens 
Die doel van die brief: die gedrag van God se huisgesin 
Die leer en gedrag van die vals leraars 
Gedrag van verskillende groepe binne die kerk 

Dit is nodig om die gedagtestruktuur van 1 Timoteus 2 behoorlik te ondersoek alvorens 
enige afleidings gemaak word oor die betekenis daarvan vir die verstaan van 1 
Timoteus 2:8-15. 

Die vals leraars het hulle in die verkondiging van hulle leer op die Ou Testament 
beroep (1 :7), en het waarskynlik die uitdra van die evangelie aan alle mense 
teegestaan. In 2:1-7 maak Paulus duidelik dat die gelowiges in Efese in ooreenstem
ming met God se wil optree indien hulle aan elke mens die "waarheid" verkondig. Hy 
noem God 'n Ver/osser (2:3). Hy se God wil dat a/le mense gered word en tot die 
kennis van die waarheid kom (2:4). Ook in 2:5 beklemtoon hy die redding van 
ongelowiges wanneer hy se dat daar een God is.140 Die enigheid van God bevestig vir 
Paulus die feit dat die evangelie nie net vir sekere mense bedoel is nie, maar vir alma! 
(vgl Ridderbos 1979:339). Hierby voeg Paulus ook nog die feit dat daar maar een 
Middelaar tussen God en die mense is: die mens Jesus Christus. Verder beklemtoon 
hy daarmee die noodsaak dat die waarheid aan alle mense verkondig moet word. 

140 Ridderbos (1979:338) toon aan dat die woorde tic; yap 8E6c; in vers 5 ooreenkomste toon met die 
Joodse Shema (vgl die woorde ir;n~ i11i1'. u·;~t?~ i1)i1'. ?~:itr ll~~ in Deut 6:4). Die Joodse Shema wys 
enel?yds op die eenheid van God, maar ook op sy enigheid (Vriezen 1977:350-356). 
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Paulus vermeld ook spesifiek in vers 6 dat hierdie Middelaar Homself as losprys vir 
alma/ gegee het. Ook in vers 7 gee die skrywer 'n motivering waarom die evangelie 
aan ongelowiges verkondig moet word. Hy beklemtoon spesifiek dat hy 'n leraar van 
die heidene is en dat hy daartoe aangestel is. As die gelowiges dus die evangelie aan 
heidene verkondig, tree hulle op in ooreenstemming met die opdrag wat Paulus van 
God ontvang het. 

Hier bo is beredeneer dat die lewe van gelowiges 'n belangrike plek in die doel van die 
brief inneem. Paulus wil dat gelowiges die ongelowiges tot geloof moet roep deur 'n 
lewe wat ooreenstem met die suiwer geloof. Dit blyk dat Paulus hierdie lewenswyse in 
1 Timoteus 2 uitdruklik aan die orde stel. In 2:1-3 gee hy 'n opdrag dat voorbidding 
gedoen word vir alle mense, vir konings en almal wat hooggeplaas is. Die doel van 
hierdie voorbidding is dat die gelowiges 'n rustige en stil lewe sal lei. Hierdie "rustige en 
stil lewe" dui nie op die gelowiges se innerlike gesteldheid nie (Mounce 2000:82). Dit 
gaan vir Paulus, soos in 1 Tessalonisense 4:11, oor 'n lewe waarin die gelowiges nie in 
konflik met ander mense staan nie. Paulus beskryf hierdie rustige en stil lewe verder 
met die woorde £UCJE~Ef<;r en aEµv6TrtTL Met £UCJE~Ef<;r verwys hy na 'n lewe van 
toewyding aan God waarin die mens aan God se wil gehoorsaam is (Louw & Nida, 
1988a:531 ). :LEµv6TrtTI wys op gepaste gedrag wat waardig is en wat respek by ander 
mense afdwing (Louw & Nida 1988a:747-748). Wanneer die gelowiges dus die 
geleentheid ontvang om 'n lewe sonder konflik (rustig en stil) te lei, moet dit nie vir eie 
gemak gebruik word nie. Gelowiges moet die geleentheid gebruik om so te leef dat 
hulle lewe toon dat hulle aan God toegewy is en hulle sodoende respek by ander 
afdwing. 

Wanneer Paulus dan sy opdrag tot 'n lewe van toewyding in 2:3-4 motiveer met die 
woorde "want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser wat wil h0 dat alle 
mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom", word dit duidelik waaroor 
hierdie lewe van godsvrug en waardigheid gaan. Deur 'n lewe van godsvrug en 
waardigheid te lei, tree gelowiges op in ooreenstemming met God se wil dat alle mense 
gered word. Deur hulle lewenswandel verkondig gelowiges die waarheid en kan mense 
"tot die kennis van die waarheid kom" (De Kruijf 1966:36). 

Paulus stel 'n lewe van godsvrug en waardigheid in 2:8 aan die orde. Hy wil volgens 
2:8 dat mans "heilige hande" moet ophef en dat hulle vry moet wees van "toorn of twis". 
Die heilige hande verwys na hande wat gereinig is van sondige dade (vgl Eks 30:17-
21, Jak 4:8 en 1 Pet 3:7). Met die woorde "toorn en twis" wys Paulus waarskynlik op die 
sondige dade waarvan mans se hande gereinig moet wees. Die mans se hande moet 
"heilig" wees deurdat hulle nie toornig bly en in twis lewe nie (vgl 12.4.2.3). 

Paulus handel oak in 2:9-12 oar 'n godvrugtige en waardige lewe. Hy beklemtoon in 
2:10 dat vroue hulle so moet versier dat dit getuig van hulle geloof en verhouding met 
God.141 In 2:10 beklemtoon Paulus oak vroue se verantwoordelikheid tot goeie werke 
(Epyoov 6ya8&v). Daar kan afgelei word dat Paulus oak, wanneer hy van vroue eis dat 

141 Vgl Louw & Nida (1988a:539) vir die betekenis waarvoor die woord 8EOCJE~E1av in 2:9 gebruik word. 
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hulle hulle sal laat leer en nie aan mans onderrig sal gee of oar die man heers nie 
(2:11-15), die mikpunt van 'n godvrugtige en waardige lewe aan die orde stel. 

Uit die voorafgaande kan die volgende afleidings gemaak word: 

Die lewenswandel van gelowiges staan in 1 Timoteus 2 op die voorgrond. Deur hulle 
lewenswandel moet gelowiges, in ooreenstemming met God se wil, ongelowiges tot die 
kennis van die waarheid lei (2:1-7). In 2:8-15 laat Paulus blyk hoe die lewenswandel 
van gelowige mans en vroue wat aan heidene die waarheid verkondig, daar uitsien 

Die volgende uiteensetting van die gedagtestruktuur van 1 Timoteus 2 is 'n samevat
ting van bostaande verklaring: 

2:1-2 'n Opdrag tot voorbidding sodat gelowiges 'n rustige en stil lewe van gods
vrug en waardigheid sal lei. 

2:3-7 'n Motivering waarom gelowiges 'n lewe van godsvrug en waardigheid 
moet lei, naamlik dat dit moet lei tot die redding van mense. 

• God is 'n Verlosser (2:3) 
• God wil dat alle mense gered word en tot kennis van die 

waarheid kom (2:4) 
• Daar is maar een God en Middelaar deur wie m.ense gered kan 

word (2:5) 
• Christus het Homself gegee as losprys vir almal (2:6) 
• Wie sy lewe rig op die redding van sondaars, tree op in 

ooreenstemming met Paulus se roeping (2:7). 

2:8 Die godvrugtige en waardige optrede van mans wat, in ooreenstemming 
met God se wil, mense sal lei tot redding en kennis van die waarheid. 

2:9-15 Die godvrugtige en waardige optrede van vroue wat, in ooreenstemming 
met God se wil, mense sal lei tot redding en kennis van die waarheid. 

Omdat Paulus in Hoofstuk 2 oar die waardige optrede van mans en vroue handel -
optrede wat tot redding van mense en tot kennis van die waarheid moet lei - is dit meer 
waarskynlik dat hy in 1 Timoteus 2:8-15 oar die gedrag van mans en vroue in die 
huwelik handel as oar ht1lle optrede in die erediens. Mans en vroue se optrede in die 
erediens was immers net by uitsondering vir die ongelowiges sigbaar, met ander 
woorde slegs wanneer ongelowiges die erediens sou besoek. 

12.4.3.3 Die huwelik in 1 Timoteus 
Paulus skenk in 1 Timoteus 2 uitdruklik aandag aan die huwelik. Hy is besorg oar die 
huwelike van voorgangers, te wete die huwelike van die opsieners (3:2) en die diakens 
(3:12) en die situasie van weduwees (5:9). Hy beklemtoon dat jong weduwees moet 
trou, kinders he en hulle huise bestuur (5:14). Sy ems met die huwelik, veral sy erns 
met die huwelike van voorgangers, laat blyk dat die verkondiging van die vals leraars 
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dat mense nie moet trou nie, (vgl 4:3) een of ander probleem met betrekking tot die 
huwelik in die gemeente veroorsaak het. 

Die huwelike van voorgangers 
Paulus se dat sowel 'n opsiener as 'n diaken 'n man van een vrou (µ1a<; yuvaiKO<; 
avopa) moet wees. 'n Weduwee wat "op 'n lys geplaas" word, moes die vrou van een 
man (Evo<; avopo<; yuv~) gewees het. 

Die feit dat Paulus in 5:14 aanbeveel dat jong weduwees weer trou, dui daarop dat hy 
hertrou nie beoordeel as in stryd met God se wil nie. Daar kan daarom aanvaar word 
dat hy nie sou vereis dat iemand net een keer getroud moes wees om 'n voorganger te 
wees nie. 

Saam met verskeie eksegete 142 word aanvaar dat Paulus met die woorde µ1a<; 
yuvaiKO<; avopa verwys na die huwelikstrou van die betrokke voorgangers. Paulus 
verwys dus in 3:2 en 3:12 met µ1a<; yuvaiKO<; avCSpa na die huwelikstrou van die voor
gangers. Hiermee stel hy 'n morele vereiste vir die voorgangers en kom dit ooreen met 
die ander vereistes vir opsieners en diakens in 1 Timoteus 3, wat ook almal morele 
vereistes is. In die fig van die lae aansien wat die huwelik by die vals leraars gehad het, 
is die vereiste van huwelikstrou 'n duidelike korrektief op hierdie beskouing. Paulus het 
dus met die woorde µ1a<; yuvaiKO<; avopa en EVO<; avopo<; yuv~ die huwelikstrou van 
voorgangers in gedagte. Hy wil dat voorgangers in die kerk mense moet wees wat deur 
hulle huwelikstrou aan almal toon dat hulle - anders as die vals leraars - die huwelik 
hoog ag. 

Die hertrou van jong weduwees 
In die fig van die doel van 1 Timoteus soos hier bo uiteengesit is, val dit op dat Paulus, 
wanneer hy oor die huwelike van jong weduwees handel, die huwelik as getuienis aan 
ongelowiges voorhou. Nadat Paulus in 5:14 duidelik gemaak het dat hy wil he dat jong 
weduwees moet trou, kinders in die wereld bring en hulle huise bestuur, motiveer hy 
waarom dit van hulle verwag word. Hy se hulle moenie die Teestaander143 aanleiding 
gee om kwaad te praat nie. Hy skets in 5:11-13 die gedrag van die weduwees wat die 
Teestaander wel aanleiding sal gee om kwaad te praat. As weduwees aan hulle 
liggaamlike begeertes (Karncrrpriv1acrwmv) toegee, met ongelowiges trou en hulle 
geloof in Christus verloen,144 sou hulle die Teestaander aanleiding gee om kwaad te 
praat. Ongelowiges sou onder die leiding van Satan rede he om sleg te praat van die 
kerk. Wanneer 'n gelowige weduwee egter (met 'n gelowige man) trou, kinders in die 
wereld bring en haar huis bestuur, sou daar nie geleentheid vir ongelowiges wees om 
ender leiding van Satan kwaad te praat van die kerk nie. Die huwelik van hie.rdie 
weduwees dien dan eerder as getuienis aan ongelowiges. 

142 Waaronder Holmes (2000:148-149); Okorie (1988:159-166); Ridderbos (1967:90). 
143 Mounce (2000:296) toon oortuigend aan dat Paulus met r{j:l 6vr1KE1µtv~ na Satan verwys (vgl ook 

1 Timoteus 3 waar.Paulus duidelik maak dat Satan aktief in die kerk werksaam is). 
144 Vgl Mounce (2000:289-292) vir 'n volledige motivering van hierdie interpretasie van 1 Timoteus 5:11-

15. 
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'n Weerlegging van die vals leer aangaande die huwelik 
Baie afleidings kan op grond van 1 Timoteus gemaak word oor watter vals leer Paulus 
in sy brief aan Timoteus bestry. Daar word egter slegs in 4:3 uitdruklik gese wat die 
inhoud van die vals leer is. Die leraars het volgens hierdie vers op spesifieke 
gedragsreels aangaande die eet van kos en die huwelik aangedring. Hulle het mense 
naamlik verbied om te trou en hulle beveel om hulle van sekere kossoorte te weerhou. 

Hoewel Paulus in die gedeeltes waarin hy na die huwelik verwys, wel aandag gee aan 
die huwelik van voorgangers en die hertrou van jong weduwees, val dit op dat hy in die 
gedeeltes nie uitdruklike voorskrifte vir die huwelik aan Timoteus gee nie. Paulus stel 
dus nie in die gedeeltes die ware leer aangaande die huwelik teenoor die vals leer wat 
verkondig is nie. lndien 2:8-15 ook nie oor die huwelik sou handel nie, sou daar in die 
brief geen gesistematiseerde teenvoeter teen die leer van die vals leraars aangaande 
die huwelik wees nie. 

Samevatting 
Die vals leraars se verkondiging aangaande die huwelik het in die kerk van Efese 
probleme veroorsaak wat verband gehou het met die aansien wat die huwelik by die 
gelowiges geniet het. Die vals leraars het mense naamlik verbied om te trou - 'n 
verbod wat daartoe ken lei dat gelowiges die huwelik nie na waarde ag nie. As Paulus 
huwelikstrou in 1 Timoteus as vereiste vir voorgangers stel, meet dit gesien word teen 
die agtergrond van die vals leer aangaande die huwelik wat in Efese verkondig is. 
Paulus maak ook in sy opdragte aan die jong weduwees duidelik dat die huwelik 'n 
belangrike getuienis na buite is. As jong weduwees trou, kinders in die wereld bring en 
hulle huise bestuur, gee hulle daarmee nie geleentheid aan die Satan om die kerk in 'n 
slegte lig te stel nie. Die perikoop 1 Timoteus 2:8-15 is dan volgens hierdie 
verstaansmoontlikheid Paulus se gesistematiseerde teenvoeter teen die vals huweliks
leer van die dwaalleraars. 

12.4.3.4 'Ev TTavri T6TTq> (2:8) 
Die frase EV rravri r6rr(J.) kan in Afrikaans vertaal word as "op elke plek". Die 1983-
Vertaling laat blyk dat r6rrCJ.> verstaan word as "plek van samekoms". Die 1983-Vertaling 
maak in 2:11 'n invoeging uit dieselfde semantiese veld. In 2:11 a staan, naamlik: ruv~ 
F.v ~cruxic;i µav9avtrw (" 'n vrou meet haar in stilte laat leer''). Om hierdie frase weer te 
gee met" 'n vrou moet in die erediens haar laat leer", laat blyk dat die hele perikoop 
2:8-15 verstaan word as voorskrifte vir die erediens. Ten spyte van die feit dat hierdie 
interpretasie wyd aanvaar word, is daar nie grond uit die perikoop self om die 
voorskrifte te beskou as spesifiek en uitsluitlik gerig op erediensgedrag nie. 

Torr6c; in die frase Ev rravri 16rr41 kan ook verstaan word as "in elke opsig". Lauw & 
Nida (1988a:513) toon aan dat die woord oak in die semantiese veld doen gebruik kan 
word en wel vir die betekenis " 'n roi wat aktiwiteit en verantwoordelikheid inhou", met 
verwysing na Handelinge 1 :25 (vgl ook Koster 1975:205-206). Gevolglik gaan dit in die 
perikoop vanaf 2:8 nie noodwendig oar die erediens nie. Die voorskrifte wat in 
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1 Timoteus volg, kan derhalwe verstaan word as voorskrifte wat nie gerig is op gedrag 
in die erediens nie, maar op gedrag binne die huwelik. 

12.4.3.5 Die opdrag aan die mans in 2:8 

Die eenheid in die huwelik teenoor toorn en twis 
Paulus gee in 2:8 opdrag dat mans hulle moet verantwoord dat hulle hande heilig is 
voordat hulle bid. Hulle hande wat hulle (in gebed) ophef, moenie as't ware met toorn 
en twis 'besmet' wees nie. Hierdie "toorn en twis" word op grand van die konteks 
ge"interpreteer as 'n gevolg van onenigheid in die huwelik. Teen dwaalleer wat die 
huwelik geminag het (4:3), stel Paulus die korrekte optrede van mans binne die 
huwelik. Mans, as deel van die "huis van God" (3:15), moet deur hulle gedrag teenoor 
hulle vroue 'n "lewe in godsvrug--en waardigheid lei" (2:2), sodat God die Verlosser (2:3) 
hulle lewe kan gebruik om manse tot "die kennis van die waarheid" (2:4) te bring. Op 
hierdie manier sal die mans daartoe bydra dat die gemeente " 'n pilaar en grondslag 
van die·waarheid" (3:15) is, teenoor die vals leer wat die huwelik ondermyn (4:3). 

Begronding op die Ou Testament 
Hoewel die leer van die vals leraars tot die verbrokkeling van die huwelik sou lei en 
daar in die huwelik toorn en twis sou wees, het die vals leraars hulle steeds op godde
like gesag beroep. Hulle het immers hulle leer op die Ou Testament gegrond (vgl bv 
1 Tim 1 :7). Paulus beroep horn in 'n sekere sin in 2:8 op goddelike gesag. Hy wil dat 
mans hulle voor God verantwoord. Voordat hulle tot God bid, moet hulle eers saker 
maak dat hulle van alle toorn en twis gereinig is. 

Verantwoordelikheid in alle opsigte? 
Indian mans die vals leer in Efese sou aanvaar en hulle huwelike minag, sou dit 
daartoe lei dat hulle hulle verskillende verantwoordelikhede in die huwelik nalaat. 
Hierdie veronderstelling sou kon verklaar waarom Paulus in 2:8 spesifiek verwys na f.v 
TTavri r6TT<!l. Hy wil dat mans al hulle verantwoordelikhede 145 in die huwelik nakom. 
Voordat hulle bid, moet hulle sorg dat daar nie toorn en twis ten opsigte van enige van 
hulle verantwoordelikhede in die huwelik voorkom nie. 

12.4.3.6 Die opdrag aan die vroue in 2:9-12 
Paulus gee in 2:9-12 eerstens opdragte ten opsigte van versiering (2:9-10); tweedens 
gee hy opdragte aangaande leer, onderrig en gesaguitoefening (2:11-12). Albei hierdie 
stelle opdragte is gerig op die vroue se gedrag binne die huwelik. 

• Versiering: Verskeie navorsers 146 wys daarop dat sowel aioouc;; as crwcppo
cruv11c;; (2:9) met die seksuele verband kan hou. Aioouc;; kan op terughou
dendheid ten opsigte van seksuele sake wys en crwcppocruv11c;; op selfbeheersing 
op seksuele gebied. Dit blyk dat Paulus, soos Petrus (1 Pet 3:3-4), spesifiek vir 
getroude vroue voorskrifte gee om hulle nie seksueel uitlokkend te "versier'' nie. 

145 Die woord TOTTO<; kan in die semantiese veld doen gebruik word en wel vir die betekenis " 'n rol wat 
aktiwiteit en verantwoordelikheid inhou", soos hier bo in 6.7.4.3.3 beredeneer is. 

146 Vgl bv Groenewald (1977:36), Kelly (1972:66), en Mounce 2000:109. 
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• 'Ev iJauxi9 µav9avtrw EV naan lJTfOTayn: Vroue moet "hulle in stilte laat leer 
in alle onderdanigheid" (2:11). Met µav9avtrw verwag Paulus van vroue om 
hulle deur hulle mans te laat leer.147 Die gesindheid waarin hulle moet leer, is in 
innerlike kalmte (Ev ~cruxiQ, 2:11-12) (vgl Lauw & Nida 1988a:327).148 Die 
opdrag in 2:12, waar verwys word na vroue se verhouding met mans, laat blyk 
dat van vroue verwag word om gewilliglik en volledig aan mans onderdanig te 
wees (Ev nacrn unornyfl). Omdat Paulus, SOOS hier bo beredeneer is, hier handel 
oar die huwelik, gaan dit oor onderdanigheid van vroue aan hulle eie mans, soos 
in Efesiers 5. 

• Onderrig en gesagsuitoefening: Dit is belangrik om die woord 01McrKEIV in die 
opdrag "ek laat die vrou nie toe om te 01oacrKEIV nie" (2:12) re~ te verstaan. Uit 
die konteks blyk dit dat die woord hier verwys na "voorskryf'.14 Vroue mag dus 
volgens 2:12 nie aan hulle eie mans voorskryf nie. Naas die verbod op voorskryf 
vir mans, verbied Paulus oak dat die vrou gesag oor haar man uitoefen 
(atJeEvrEiv). Die wyse van gesagsuitoefening wat hier ter sprake is, blyk uit 2:12: 
sy word verbied om oor horn gesag uit te oefen deur vir horn voor te skryf. 

• Die tweeledige begronding van die opdragte aan die vrou: Die opdragte aan 
die vrou word in die Ou Testament begrond. 

1. Eerstens verwys Paulus na die orde waarvolgens die mens geskep is (2:13). 
Paulus beklemtoon dat Adam eerste gemaak is en Eva tweede. Hierdie 
volgorde in 2: 13 hou in dat vroue in onderdanigheid en met innerlike kalmte 
van hulle mans moet leer (2:11) en nie aan hulle mans voorskryf en 
sodoende gesag oar hulle mans probeer uitoefen nie (2:12). Dit blyk dat 
Paulus uit die skeppingsvolgorde aflei dat God aan mans 'n sekere posisie 
gegee het, wat deur hulle vroue erken moet word. Hierdie afleiding kom 
ooreen met die hoofskapgedagte in 1 Korintiers 11; vgl oak 1 Korintiers 14 
en Efesiers 5. 

147 Louw & Nida (1988a:327) verduidelik dat daar uit die konteks waarbinne die woord µav9avw gebruik 
word, afgelei moet word of inligting in 'n formele of informele situasie verkry word. Dit blyk dat Paulus 
in 1 Timoteus wel die woord µav9avw gebruik vir die verkryging van inligting in 'n informele situasie. 
Hy skryf van weduwees wat leer (µav9avoucriv) om ledig rond te gaan (5:13) en van kinders wat 
moet leer (µav9avtrwcrav) om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon (5:4). Daar kan dus nie 
aanvaar word dat Paulus die woord µav9avw in 2:11 noodwendig gebruik vir die verkryging van 
inligting tydens die erediens nie. 

148 Die woord iicruxra word nie net aangewend in die semantiese veld kommunikasie vir die betekenis 
"om in 'n staat van stilte te wees" (dws om nie te praat) nie (vgl Louw & Nida 1988b:116). Paulus sou 
ook in 2:11 iicruxia kon gebruik in die semantiese veld probleme, ver/igting, gunstige omstandighede 
vir die betekenis "'n staat van onversteurbare stilte en kalmte" (vgl Lauw & Nida 1988a:247). 
Hiervolgens sou Paulus nie in 2:11 met sy verwysing na Jicruxia van vroue vereis dat hulle nie praat 
nie, maar da! hulle met 'n inner/ike kalmte sal leer. 

149 Rengstorf (1973:138) wys daarop da! oroacrKw in die Nuwe Testament ook gebruik kan word vir 
onderrig buite enige godsdienstige verband. Volgens Matteus 28:15 het die wagte, nadat aan hulle 
voorgese is om die gerug te versprei dat die dissipels Jesus se liggaam gesteel het, gedoen soos 
hulle geleer is (ti51oaxericrav). In Matteus 28:15 word die woord dus gebruik vir die betekenis 
voorskryf. 
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2. Tweedens verwys Paulus na die feit dat nie Adam verlei is nie, maar Eva 
(2:14). Paulus argumenteer hiermee dat Eva die leiding geneem het, en 
daarmee haar man se hoofskap ontken het. Sy het dus in haar optrede nie 
die onderdanigheid wat in 2:11 ter sprake is, geopenbaar nie. lnteendeel -
sy het gedoen wat Paulus gelowige vroue in 2:12 verbied om te doen. In 
2:14 stel Paulus dat Eva, nadat sy verlei is, in 'n staat van oortreding gekom 
het (f..v napaJ3am:1 ytyove:v, perfektum), en dat alle vroue daardeur in hierdie 
staat verkeer (vgl die 3de persoon mv van µe:ivwmv in 2:15). Paulus stel in 
2: 15 dat vroue gered kan word deur kinders in die wereld te bring en deur in 
geloof, liefde en heiligmaking met ingetoenheid te lewe. lndien in gedagte 
gehou word dat Paulus hier die vals leer aangaande die huwelik in gedagte 
het, word sy bedoeling met hierdie argument duidelik. Paulus wil nie hier 
argumenteer dat vroue hulle redding kan bewerk deur geboorte te skenk nie. 
Eerder is die argument dat indien 'n vrou geboorteskenk as 'n voorreg 
beskou wat sy van God ontvang het, sy daarmee toon dat sy die suiwer leer 
aanvaar en daarom iemand fs wat gered is. Vroue sal dus, as hulle anders 
as wat die vals leraars verkondig het, die huwelik hoog ag en daarmee saam 
"kinders in die wereld bring", toon dat hulle vashou aan die waarheid, en dat 
hulle dit met geloof en met hulle lewe bevestig. Sodoende sal dit blyk dat 
hulle gered is. 

12.4.3.7 Tersaaklike gevolgtrekkings 
Paulus handel in 1Timoteus2:8-15 oor die gedrag van mans en vroue in die algemeen 
en spesifiek in die huwelik, en nie in die eerste plek oor hulle gedrag in die erediens 
nie. Alles dui daarop dat Paulus in 1 Timoteus 2:8-15 positiewe voorskrifte gee as 
bestryding van die vals leer wat in Efese aangaande die huwelik verkondig is. 

Die perikoop 1 Timoteus 2:8-15 beklemtoon, soos elders in die Skrif, die hoofskap van 
die man en die eis dat die vrou haar man se hoofskap moet erken. Alhoewel hierdie 
gedeelte nie handel oor die besondere dienste nie, hou dit in dat die vrou op geen 
wyse - ook met betrekking tot die besondere dienste - haar erkenning van haar man 
se hoofskap in gedrang mag bring nie. 

12.5 Beoordeling van die twee verstaansmoontlikhede 
By die opweeg van hierdie twee standpunte word albei as geoorloof en eksegeties 
houdbaar bevind. Oor die eksegetiese oortuigingskrag van elke verstaansmoontlikheid 
bestaan daar egter meningsverskil, en daarom word dit nou verder beoordeel. 

12.5.1 Beoordeling van Verstaansmoontlikheid 1 

Positief 
• Hoewel r6noc; in minstens ses ander SE;Jmantiese velde gebruik kan word, moet die 

moontlikheid dat Paulus dit in 2:8 in die semantiese veld spasie/plek gebruik, beslis 
eerste oorweeg word. Hy sou dan, soos in die verstaansmoontlikheid aanvaar word, 
met f.v navri T6nc'j) na alle waarskynlikheid na plekke van aanbidding verwys. 
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• Verstaansmoontlikheid 1 gee 'n aanvaarbare verklaring van die feit daar elders in 
die Skrif geleer word dat vroue mans onderrig het en dat Paulus tog vroue in 2:11-
12 verbied om onderrig te gee. 

• In Verstaansmoontlikheid 1 word (anders as by baie ander verklarings) ems 
gemaak met die rede wat Paulus self gee (dat God Adam eerste gemaak het en dat 
Eva gesondig het; vgl 1 Tim 2:13-15) waarom vroue hulle in stilte moet laat leer en 
hulle verbied word om onderrig te gee of oar die man te heers. 

• Verstaansmoontlikheid 1 maak ems met die tema van die brief, naamlik dat die 
gemeente ingerig moet word en moet funksioneer as huisgesin van God. 

Moontlike leemtes 
• In Verstaansmoontlikheid 1 word aanvaar dat Paulus in 1 Timoteus 2 daarop wys 

dat "die gemeente 'n gestalte moet aanneem van 'n biddende gemeente". Paulus 
wys inderdaad op die gemeente se verantwoordelikheid om vir die owerheid te bid 
en maak duidelik dat dit belangrik is dat die gemeente in die opsig 'n biddende 
gemeente behoort te wees. Die moontlikheid bestaan egter dat die saak wat Paulus 
in 2:8 beklemtoon nie die gebed self is nie, maar dat die mans se gedrag eintlik op 
die voorgrond staan deurdat hulle hande nie met toom en twis besmet moet wees 
nie. Dit is moontlik dat Paulus die gebede van mans net ter sprake bring omdat 
gelowige mans hulle, soos oak uit 1 Petrus 3:7 blyk, oar hulle lewe moet verant
woord v66r hulle bid. Dit is dus nie so duidelik dat Paulus noodwendig in 2:8-15 oar 
gebede by gemeentesamekomste handel nie (vgl 12.4.2.1). , 

• In punt 12.4.2.4.1 word 'n verduideliking gegee waarom Paulus in 2:9-10 spesifiek 
aan vroue opdragte sou gee in verband met hulle kleredrag en versiering. Ondanks 
die verduideliking lei Paulus se kontrastering van "goeie werke" (Epywv aya8oov) 
met "vlegsels of goud of perels of kosbare klere" in 2:9-10 steeds tot die vraag of hy 
nie 'n breer konteks in gedagte het as die gemeentelike samekomste nie. Die vraag 
sou dus wees waarom Paulus baie toegespits oar die erediens handel in 2:8, dan 
opdragte aan vrou vir hulle hele lewe gee (2:9-10), en dan weer terugkeer na die 
erediens (2:11-15). 

• Die opdragte wat Paulus in 2:9-12 aan vroue gee, is volgens Verstaansmoontlik
heid 1 gerig aan alle vroue en nie slegs aan getroude vroue nie. Daar word gerede
neer dat daar nie in die onmiddellike konteks van die huwelik sprake is nie. Dit is 
egter moontlik dat Paulus in sy motivering in 2: 14 wel by implikasie die huwelik ter 
sprake bring deur te verwys na Eva wat by die sondeval die leiding geneem het en 
sodoentle nie haar man se hoofskap erken het nie (vgl Breed 2006b:457). 

• Hierdie verstaansmoontlikheid versmal die sentrale tema van die brief (die ordelike 
kerklike inrigting, vgl 12.2) in 2:8-15 tot gedrag binne die erediens. 
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12.5.2 Beoordeling van Verstaansmoontlikheid 2 

Positief 
• Wanneer die voorskrifte vir vroue in 2:9-12 binne die konteks van die huwelik 

verstaan word, soos in Verstaansmoontlikheid 2 gedoen word, pas die motivering 
vir die opdragte in 2:14 baie goed by die voorskrifte. Paulus se motivering in 2:14 
behels immers dat Eva deur by die sondeval die leiding te neem, nie haar man se 
hoofskap erken het nie (vgl Breed 2006b:457). 

• In Verstaansmoontlikheid 2 word (anders as by baie ander verklarings) ems 
gemaak met die motivering wat Paulus self gee vir die voorskrifte wat hy in 2:11-12 
gee. 

• Die feit dat die voorskrifte aan mans en vroue in 2:8-15 binne die konteks van die 
huwelik verstaan word, bring 'n duidelike ooreenkoms tussen die voorskrifte wat 
Petrus in 1 Petrus 3:1-7 gee na vore. In albei gedeeltes eis die skrywers dat vroue 
aan hulle eie mans onderdanig moet wees, beklemtoon hulle waarin vroue se ware 
skoonheid werklik le, en motiveer die skrywers hulle voorskrifte vanuit die Ou 
Testament. 

• Verstaansnioontlikheid 2 maak ems met die spesifieke dwaalleer wat Paulus in die 
brief vermeld (vgl 4:3), naamlik dat die vats leraars mense verbied het om te trou. 

Moontlike leemtes 
• Hoewel r6noc; wel in die betekenisveld doen/presteer gebruik kan word (vgl Louw & 

Nida betekenisveld 42.21) en dus as "verantwoordelikheid" vertaal kan word, is dit 
'n vraag of Paulus dit in hierdie vers vir hierdie betekenis gebruik. Sou Paulus nie 
duidelik gekwalifiseer het dat mans hulle verantwoordelikheid teenoor hul/e vroue 
moes nakom indien hy die woord r6noc; wel vir die betekenis "verantwoordelikheid" 
gebruik het nie? 

• Dit is inderdaad so dat Paulus uitdruklik vermeld dat die vals leraars mense verbied 
het om te trou en 'n mens sou dus kon verwag dat hy iewers in die brief 'n korrektief 
sou aanbring op die vats leer oor die huwelik. Die vraag is egter of hy, as hy dit in 
2:8-15 doen, nie uitdruklik sou verwys het na die huwelik en in meer besonderhede 
oar die huwelik sou handel nie. 

• Die uiteensetting van die gedagtestruktuur van 2: 1-15, waarop die argument berus 
dat 2:8-15 oar optrede binne die huwelik handel, is minder oortuigend. Hoogstens 
bring die uiteensetting die moontlikheid na. vore dat die optrede wat in 2:8-15 
beskryf word, verband kan hou met die bestryding van dwaalleer en daarmee met 
die bring van alle mense fot die waarheid. 

• Hierdie verstaansmoontlikheid versmal die sentrale tema van die brief (die ordelike 
kerklike inrigting, vgl 12.2) in 2:8-15 tot die huwelik, terwyl dit eintlik oar die 
gemeente as geheel gaan. 
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• Hierdie verstaansmoontlikheid beperk die moontlike inhoud en omvang van die 
dwaalleer slegs tot dwaalleer aangaande die huwelik, terwyl dit - volgens 
Verstaansmoontlikheid 1 - moontlik is dat dit oor breer sake gaan. 

12.6 Gevolgtrekkings 
By die opweeg van hierdie twee standpunte word albei as geoorloof en eksegeties 
houdbaar bevind. Oar die eksegetiese oortuigingskrag van elke verstaansmoontlikheid 
bestaan daar egter meningsverskil. 

Die twee verstaansmoontlikhede lei tot twee verskillende gevolgtrekkings: 

o Verstaansmoontlikheid 1: Vroue behoort, vanwee die besondere 
posisie wat aan hulle gegee is en in onderskeid van mans, nie in 
gemeentelike samekomste die Woord te verkondig, onderrig te gee of 
gesag uit te oefen nie. Die taak - lering (Woordverkondiging) en 
gesaguitoefening - is immers opgedra aan opsieners/ouderlinge in die 
gemeente, soos uit 1 Timoteus 3:1,3 blyk. 

o Verstaansmoontlikheid 2: Paulus handel in 1 Timoteus 2:8-15 oar die 
gedrag van mans en vroue in die algemeen en spesifiek in die huwelik, 
en nie in die eerste plek oor hulle gedrag in die erediens nie. Alles dui 
daarop dat Paulus in 1 Timoteus 2:8-15 positiewe voorskrifte gee as 
bestryding van die vals leer wat in Efese aangaande die huwelik 
verkondig is. Die perikoop 1 Timoteus 2:8-15 beklemtoon, soos elders in 
die Skrif, die hoofskap van die man en die eis dat die vrou haar man se 
hoofskap moet erken. 

12.7 Toepassing op geslagtel~kheid in die besondere dienste 

Verstaansmoontlikheid 1 
Aangesien die taak van lering (Woordverkondiging) en gesaguitoefening aan ouder
linge in die gemeente opgedra is, behoort vroue in die gemeente nie te funksioneer in 
'n besondere diens waarby daar enige sprake is dat hulle gesag uitoefen of leiding gee 
nie (vgl 1.1.6.6). 

Verstaansmoontlikheid 2 
1 Timoteus 2:8-15 handel nie oar die besondere dienste nie. Hierdie perikoop hou 
egter in dat die vrou op geen wyse - oak met betrekking tot die besondere dienste -
haar erkenning van haar man se hoofskap in gedrang mag bring nie. Die faktore wat 
hierdie erkenning in gedrang kan bring, verskil van kultuur tot kultuur en van tydvak tot 
tydvak. 
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Hoofstuk 13 
EKSEGESE EN HERMENEUSE VAN 1 TIMOTEUS 3:1-16 

Grieks UBS4 1933/53-Vertaling 1983/92-Vertaling 
1 mOToc; o Myoc;. Ei Tic; Dit is 'n betroubare woord: as Dit is 'n waar woord: as 

iemand graag ouderling wil 
tmoxorrRc; 6ptyEra1, Kai\oO iemand na 'n opsienersamp wees, begeer hy 'n voortreflike 
£pyou E:m9uµEi. 2 oEi ouv verlang, begeer h~ 'n werk. 2'n Ouderling meet 
rov E:rrioKorrov 6vErri- voortreflike werk. 'n Opsiener onberispelik wees, getrou aan 

i\riµmov ETvm, µ1ac; 
dan meet onberispelik wees, sy vrou, nugter, verstandig, 

VUVaJKOc; OVOpa, Vl']<pclAIOV 
die man van een vrou, nugter, beskaaf, gasvry en bekwaam 

OW<ppova K60µ1ov <plAO-
ingetoe, fatsoenlik, gasvry, om te onderrig; 3hy moenie 

~EVOV 01oaKTIKOV, 3 µ~ 
bekwaam om te onderrig; aan drank verslaaf of 'n 
3geen drinker, geen vegter, rusiemake~ wees nie, maar 

rrapo1vov µ~ TTA~KTl']V, 6Ma geen vuilgewinsoeker nie, inskiklik, vredeliewend en nie 
tmEIKR aµaxov 6cp1Mp- maar vriendelik; geen geldgierig nie. 4Hy meet sy eie 
yupov, 4 ro0 ioiou oiKou strydlustige, geen geldgierige huisgesin goed kan beheer en 

Kali.we; rrpo'ioTaµEvov, TEKva nie; 4een wat sy eie huis geed in alle opsigte op waardige 

fxovra tv urrorayfj, µETC regeer en sy kinders met alle wyse gesag oor sy kinders kan 

rraoric; oEµv6Tl']roc; 5 (Ei ot waardigheid in onderdanigheid uitoefen. 51mmers, as iemand 
hou. 5Maar as iemand nie nie weet om sy eie huisgesin 

Tic; ToO ioiou oiKou weet om sy eie huis te regeer te beheer nie, hoe kan hy dan 
rrpoOTRvm ouK oToEv, rr&c; nie, hoe sal hy vir die die sorg vir die gemeente van 
tKKAl']Oiac; 9EOU ~emeente van God sorg dra? God op horn neem? 6Hy meet 

E:mµEMoETm;), 6 µ~ Hy moet nie 'n nuweling wees ook nie iemand wees wat 

VEO<pUTOV, iva µ~ TU<pW9Eic; nie, sodat hy nie verwaand maar onlangs tot geloof 

Eic; Kpiµa tµrrton ToCi word en in dieselfde oordeel gekom het nie. So iemand kan 

oiaJ36i\ou. 7 oEi OE Kai as die duiwel val nie. 7Maar hy verwaand word, en in die 
oordeel kom waarin die duiwel 

µapTupiav Kali.~v EXEIV 6rro meet ook goeie getuienis he 
hem laat beland. 7 Ook by die 

TWv t~w9Ev, iva µ~ Eic; 
van die buitestaanders, sodat mense buite die gemeente 

6vE101oµov tµrrton Kai 
hy nie in veragting en in die meet hy as 'n goeie man 
strik van die duiwel val nie. 

rrayioa ToO oiaJ36A.ou. 8Net so meet die diakens 
bekend staan sodat daar nie 
praatjies oor horn ontstaan en 8 ~1aK6vouc; ci.loauTwc; waardig wees, nie uit twee hy in 'n strik van die duiwel val 

oEµvouc;, µ~ 01Myouc;, µ~ monde spreek nie, nie verslaaf nie. 8Net so meet diakens ook 
oiv4) rroMcf> rrpootxovrac;, aan wyn nie, geen manne van goeie karakter 
µ~ aioxpoKEpoEic;, 9 £xovrac; vuilgewinsoekers nie, 9manne wees. Hulle moenie uit twee 
ro µuo1~p1ov rRc; rriOTEwc; wat die verborgenheid van die monde praat nie en nie aan 

tv Ka9apg ouvE10~0E1. geloof in 'n rein gewete hou. drank verslaaf of op oneerlike 
winsbejag uit wees nie. 9Hulle 
meet in alle opregtheid aan die 

- geopenbaarde waarheid van 
die geloof vashou. 10Vooraf 
meet ondersoek ingestel word 
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1° Kai 00101 0£ 10En hulle meet ook eers 'n na hulle geskiktheid, en as 

00K1µa~tcr0wcrav rrp&mv, proeftyd deurmaak; daarna, as 
niemand beswaar teen hulle 
inbring nie, kan hulle as 

ETm oiaKOVEiTwcrav hulle onberispelik is, kan hulle diakens dien. 11 Net so meet 
CVEYKAllTOI OVTE~. dien. 11 Net so meet die vroue vroue ook van goeie karakter 
11 ruvaiKa~ WO"aUTW~ 

waardig wees, geen wees, nie skinder nie, nugter 

crEµva~. µ~ 01a136>.ou~. 
kwaadspreeksters nie, nugter, en in alles betroubaar. 12'n 
betroubaar in alles. 12Die Diaken moet aan sy vrou 

vricpa>.iou~. mcrra~ EV diakens meet manne van een getrou wees en sy kinders en 
rrocr1v. 12 01aKovo1 fcrrwcrav vrou wees en hulle kinders en st, eie huisgesin geed beheer. 
µ10~ yuva1KO~ avopE~, eie huise geed regeer. 13Want 1 Die wat as diaken geed 
TEKvwv Ka>.&~ rrpo"icrraµEvo1 die wat geed gedien he!, gedien he!, verwerf vir 
Kai T&v ioiwv oiKwv. 13 oi verkry vir hulle 'n eervolle plek hulleself 'n eervolle plek in die 

yap Ka>.&~ 01aKov~cravTE~ en veel vrymoedigheid in die gemeente en groat 

13a0µ6v EaUTOJ~ KQAOV geloof in Christus Jesus. 14Ek vrymoedigheid in die geloof in 

TTEpmo10DvTm Kai rroM~v 
skryf jou hierdie dinge in die Christus Jesus. 14Ek skryf 
hoop om gou na jou te kom. hierdie dinge aan jou hoewel 

rrappricriav Ev TTiO"TEI Tfj Ev 15Maar as ek vertoef, dan kan ek hoof. om gou na jou toe te 
Xp1crrc'j) lricroD. 14 TaDTa 001 jy weet hoe iemand horn meet kom. 1 lngeval my koms 
ypacpw E>.rri~wv E>.0iiv gedra in die huis van God, wat vertraag word, sal jy dus wee! 

rrpo~ at tv TaxE1· 15 Eav 0£ die gerneente is van die hoe iemand horn meet gedra 

13paouvw, iva Eiofi~ TTW~ oii lewende God, 'n pilaar en in die huisgesin van God, di! is 

EV oiK(f) 8EOU avacrrpE- grondslag van die waarheid. die gemeente van die lewende 
God. Die gerneente is die 

cpE08m, ~Tl~ Ecrriv EKKAllcria draer en beskermer van die 
8EOU ~WVTO~, O"TUAO~ Kai waarheid. 16En di! staan bo 
Eopaiwµa Tfk 6>.118Eia~. 16En, onteenseglik, die alle teenspraak dat die 
16 Kai 6µo>.oyouµtvw~ µ£ya verborgenheid van die geopenbaarde waarheid van 

Ecrriv TO TA~ EUcrEl3Eia~ godsaligheid is groat: God is ons godsdiens groat is: As 

µucrr~p1ov·o~ EcpavEpw0ri geopenbaar in die vlees, is mens he! Jesus in die wereld 

Ev crapKi, EC51Kmw811 EV geregverdig in die Gees, het gekom, deur die Gees is 

verskyn aan engele, is bevestig dat die reg aan sy 
TTVEuµar1, ci>cp811 ayy£Ao1~, 

verkondig ender die heidene, kant is, aan die engele he! Hy 
EK11puxs11 Ev £8vEmv, is geglo in die wereld, is 

verskyn; aan die heidennasies 

EmcrrEu811 EV K6crµ(f), opgeneern in heerlikheid. 
is Hy verkondig, in die hele 

6v£A~µcp811 tv oo~n. wereld is Hy geglo, en in 
heerlikheid is Hv ooaeneern. 

13.1 Die argument van 1 Timoteus 
Die breer argument van 1 Timoteus is hier bo by die behandeling van 1 Timoteus 2:8-
15 aan die orde gestel; daarom word net die onderdeel van die brief wat direk en 
tersaaklik is, vervolgens bespreek. 

In die tweede hoofdeel van die brief (2:1 - 4:1p) bespreek Paulus uitvoerig wat die doel 
van 'n gemeente is: die gemeente is daar om God se doel te dien (naamlik dat alle 
mense gered moet word deurdat hulle tot kennis van die waarheid kom [2:3-4]). Paulus 
handel afsonderlik oor die gedrag van mans (2:8), vroue (2:9-15), ouderlinge (3:1-7) en 
diakens (3:8-13 ). In sy voorskrifte aan die diakens, meld hy ook iets spesifieks oor 
vroue: "Net so moet vroue ook van goeie karakter wees, nie skinder nie, nugter en in 
alles betroubaar" (1 Tim 2:11 ). 
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13.2 Die ontstaan van 1 Timoteus 
Vgl hier bo by die behandeling van 1 Timoteus 2:8-15 (punt 12.2). 

13.3 Die eerste leser van 1 Timoteus en sy wereld 
Vgl hier bo by die behandeling van 1 Timoteus 2:8-15 (punt 12.2). 

13.4 Tersaaklike eksegese van 1 Timoteus 3:1-16 
Die uiteensetting van die gedagteopbou van 1 Timoteus in Hoofstuk 11 (vgl 12.2) is 
uiteraard ook toepaslik vir die verklaring van 1 Timoteus 3:11. Net soos 2:11-12 staan 
oak 3:11 ("Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nugter, 
betroubaar in alles") binne die briefdeel waarin Paulus aan Timoteus riglyne gee vir die 
ordelike inrigting van die gemeente as huis(-gesin) van God. In 3:1-13 gaan dit dan 
spesifiek oor die vereistes vir hulle wat besondere dienste in die gemeente verrig. 

Die gedeelte 3:11 vorm deel van 'n eenheidstruktuur van 3:1-13 wat soos volg ingedeel 
kan word: 

• 3:2-7: 

• 3:8-10: 

• 3:11: 

• 3:12: 

" 'n opsiener dan moet..." 

"net so diakens .... " 

"net so vroue ... " 

"die diakens moet manne van een vrou wees ... " 

Dit blyk dus dat 3:11, wat oar die vroue handel, ingebed is in die gedeelte wat oar die 
diakens handel (3:8-12). 

Daar is drie verstaansmoontlikhede van 3:11 se "net so die vroue". Elke verstaans
moontlikheid word vervolgens kortliks gestel en dan geweeg. 

13.4.1 'n Eerste verstaansmoontlikheid: Vroue van diakens 
'n Eerste verstaansmoontlikheid is dat die woorde yuvaiKac; rocraurw~ in 2: 11 verstaan 
moet word asof daar 'n aur&v na yuvaiKa~ staan. Dit hou dan in dat hier bedoel word: 
"die vroue van diakens". 

Ten gunste van hierdie verklaring is die feit pat 3:11 ingebed is in die gedeelte wat oar 
die diakens handel (3:8-12). Paulus kon dit nodig geag het om spesifieke vereistes te 
stel vir die diakens in Efese se vroue. 

Teen hierdie verklaarmoontlikheid geld die volgende: 

• Die feit dat die voornaamwoord aur&v (van hulle) ontbreek na yuvaiKa~: As dit 
in 3:11 oar vroue van diakens gegaan het, sou 'n mens 'n aur&v na vroue 
verwag het. 

• Die plek van rocraurw~ in 3:11: Hierdie woord, soos in 3:8, dui ook hier in 3:11 op 
'n nuwe kategorie binne die kader van die kerklike dienswerk. Dit word verder 
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bevestig deur die parallellie tussen 3:8 (01aK6vouc;; cilcrmhwc;; crEµvouc;;) en 3:11 
(yuvaiKac;; cilcraurwc;; crEµvac;;), telkens sonder dat 'n lidwoord gebruik word. 

• Die feit dat daar nie 66k vir ouderlinge se vroue vereistes gestel word nie: By 
gebrek aan vereistes vir laasgenoemde kan dus aanvaar word dat 3:11 nie oor 
die vroue van diakens gaan nie.150 

13.4.2 'n Tweede verstaansmoontlikheid: Vroue wat op diakonale terrein diens 
verrig 

'n Tweede verstaansmoontlikheid is dat 3:11 verwys na vroue wat in 'n afsonderlike 
kategorie naas opsieners en diakens dien. Sulke vroue is nie in 'n besondere diens 
gestel nie, maar doen wel dienswerk op diakonale terrein. 

Ten gunste van hierdie verklaring geld die volgende: 

• Die plek van cilcraurwc; in 3:11: Hierdie woord, soos in 3:8, dui hier in 3:11 op 'n 
nuwe kategorie binne die kader van kerklike dienswerk. Hierdie interpretasie 

· word verder bevestig deur die parallellie tussen 3:8 (01aK6vouc;; cilcrqurwc;; 
crEµvouc;;) en 3:11 (yuvaiKac;; cilcraurwc;; crEµvac;;), albei sonder 'n lidwoord. 

• Die feit dat die verwysing na "vroue" (3:11) ingebed is in die deel wat handel oor 
"diakens" (3:8-12): Hierdeur word aangedui dat die dienswerk van hierdie vroue 
op die terrein van die diakonale dienswerk gelee is. 

• Die feit dat 3:11 vereistes vir hierdie vroue stel wat gedeeltelik ooreenkom met 
die vereistes vir diakens, maar in belangrike opsigte daarvan verskil: Vera! 
opmerklik is dat die vereiste dat diakens eers 'n proeftyd moet deurmaak en eers 
daarna kan dien (3:10), by die vereistes vir die vroue ontbreek. Hierdie 
differensiasie in vereistes dui op die moontlikheid van 'n differensiasie in diens. 

• Die verdere gestaltegewing van hierdie (nie-besondere) diens van vroue in die 
vroee kerkgeskiedenis: Daar is getuienis dat vroue dienswerk op diakonale 
terrein verrig het sonder om soos die opsieners, ouderlinge of diakens amptelik 
daartoe bevestig te wees. Hulle is as "diakonesse" beskou.151 

150 Daar is egter 'n alternatiewe standpunt hieroor: die feit dat daar nie vereistes vir ouderlinge se vroue 
gestel word nie, word volgens hierdie standpunt soos volg verklaar: (1) Vir die vroue van diakens 
word vereistes gestel, omdat hulle betrokke is/behoort te wees/kan wees by hulle mans se 
diakenwerk. Die aard van diakenwerk vereis baie keer dat, om enige sweem van onbehoorlikheid te 
voorkom, dit eerder vroue moet wees wat vroue prakties bystaan. Dit pas ook in by die groot plek 
wat vroue in die Bybel as versorgers kry, dat hulle op diakonale terrain sal help. (2) By ouderlinge is 
daar nie vereistes vir vroue nie, omdat vroue in die kerk nie aan die besondere dienswerk van 
(amptelike) leer- en regeerwerk mag meedoen nie. Ouderlinge se vroue mag nie deelneem aan hulle 
mans se dienswerk nie. 

151 Schwertley (1988:6-30) gee 'n uitvoerige oorsig uit die vroeg-Christelike geskrifte oor die posisie van 
vroue wat in die vroee kerk diakonale dienswerk gedoen het. Die tydperk wat deur hierdie oorsig 
gedek word, strek vanaf die Didache (:!: 100nC) tot by die Sinode van Chalchedon (451 nC). Hy toon 
aan dat daar in die geskrifte nerens sprake is van vroue wat in dieselfde amptelike diakonale diens 
as mans gedien het nie. Daar is wel duidelik sprake van vroue wat dienswerk op diakonale terrein 
verrig het sonder om soos die opsieners, ouderlinge of diakens amptelik daartoe bevestig te wees. 
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Teen hierdie verklaarmoontlikheid geld die volgende: 

• Die feit dat daar nerens elders in die Skrif 'n duidelike aanduiding van sodanige 
afsonderlike (nie-besondere) diens is nie.152 Die perikope Romaine 16: 1 (Fe be) 
en 1 Timoteus 5:9-14 (die diens van die weduwees) sou egter wel verstaan kon 
word as ondersteunend vir hierdie standpunt. 

• Die feit dat 3:11 hiervolgens nie bloot net ingebed is in 3:8-12 nie, maar inder
waarheid die behandeling van die vereistes vir manlike diakens (3:8-10,12) 
onderbreek. 

• Die parallellie tussen 3:8 (01aK6vous cbcraurws crEµvous) en 3:11 (yuvaTKas 
oocraurws crEµvas) hoef nie noodwendig te dui op 'n nuwe kategorie van 
dienswerk nie, maar kan ook spesifieke vereistes stel vir vroue wat in die 
bestaande diakendiens staan (vgl hier ender by 13.4.3). 

13.4.3 'n Derde verstaansmoontlikheid: Ook vroue in die diakendiens 
'n Derde verstaansmoontlikheid is dat 3:11 verwys na vroulike diakens. 

Ten gunste van hierdie verklaring geld die volgende: 

• Die parallellie tussen 3:8 (01aK6vous cbcraurws crEµvous) en 3:11 (yuvaTKas 
oocraurws crEµvas) kan dui op spesifieke vereistes vir vroue wat in die bestaande 
diakendiens staan. 

• Hierdie verstaansmoontlikheid veroorsaak dat die vereistes vir persona wat in 
die diakendiens staan (3:8-12), nie onderbreek word nie. Die vereiste vir 
vrouediakens word juis v66r die in 3:12 gestel, omdat 3:12 s'n ("moet manne 
van een vrou wees, en hulle eie huise goed regeer") nie vir vroue kan geld nie. 

Hulle kan as "diakonesse" beskou word. Di! blyk dat die posisie en werksaamhede van diakonesse 
ingerig was volgens die vereistes van 1 Timoteus 5:9 e.v. Gevolglik he! hulle posisie en werk 
opmerklik verskil van die van die diakens. Anders as die diakens moes 'n diakones ten minste 60 
jaar cud wees (die Sinode van Chalchedon, 451 nC, het die ouderdomsperk verlaag na 40); sy moes 
'n weduwee of ten minste ongetroud wees ('n riglyn wat waarskynlik later in die Rooms-Katolieke 
Kerk tot die nonne-ordes ontwikkel he!); sy he! ender toesig van 'n diaken en biskop gewerk; haar 
barmhartigheidswerk en hulpverlening was slegs tot vroue beperk, en sy ken vroulike bekeerlinge 
onderrig in die geloof. Hoewel diakonesse vanaf die 3de eeu in die Oosterse Kerk 'n vorm van 
bevestiging ontvang he!, was di! egter nooit 'n amptelike bevestiging tot 'n formele kerklike diens nie. 
Die Sinode van Nicea (325 nC) stel di! duidelik (Schwertley se vertaling):. "And we mean by 
deaconesses such as have assumed the habit, but who, since they have no imposition of hands, are 
to be numbered only among the laity." In die brief van Plinius aan Trajanus (± 113 nC) verwys hy na 
twee dienaresse (ancil/ae) wat diakonesse (ministrae) genoem word. In die lig van die kerkhistoriese 
getuienis maak di! die meeste sin om ta aanvaar dat die ministrae waarna Plinius verwys he!, 'n 
vroee vorm van sulke "diakonesse" was. 

152 Di! is egter 'n ongeldige vertrekpunt om te stel dat 'n vrou slegs 'n besondere diens kan vervul, 
indien daar in die Bybel voorbeelde is van vroue wat s6 gedien he!. Anders gestel: die enigste 
geldige afleiding uit die feit dat Paulus in sy uiteensetting van die vereistes vir ouderlinge (3:1-7), 
slegs oor mans praat, is dat daar in Efese waarskynlik slegs mans as ouderlinge gedien het. Om 
hieruit af ta lei dat hy hiermee 'n voorskrif gee dat vroue nie as ouderlinge mag dien nie, kan beskou 
word as ongeldige eksegese as die interpretasie nie vanuit ander Skrifdele ondersteun kan word nie. 
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Teen hierdie verklaarmoontlikheid geld die volgende: 

• Die feit dat bepaalde eienskappe spesifiek vir die vroue (3: 11) 'n herhaling is van 
die vir die mans (crEµvouc; ["waardig wees"] in 3:8 en crEµvac; in 3:11) terwyl 
ander slegs soortgelyk is (µn 01Myouc; ["nie uit twee monde spreek nie"] in 3:8 
en µr1 010~6>.ouc; ["nie kwaadspreeksters wees nie"] in 3: 11; en µi) oiv4) noM<!) 
npocrtxovrac; ["nie verslaaf aan wyn nie"] in 3:8 en Vl"\cpa>.iouc; ["nugter"] in 3:11 ). 
Dan is daar eienskappe wat slegs by die mans genoem word (3:8 - µi) 
aicrxpoKEpoETc; ["geen vuilgewinsoekers nie"] en 3:9 - E:xovrac; TO µucrr~p1ov r~c; 
nicrrEwc; Ev Ka8apQ cruvE1o~crE1 ["wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein 
gewete hou"], en eienskappe slegs van die vrou (3:11 - rncrrac; f..v namv 
["betroubaar in alles'l 

• Die feit dat die proeftyd (3:10) nie oak as vereiste by die vroue gestel word nie, 
word nie genoegsaam deur hierdie verstaansmoontlikheid verreken nie. 

• Die feit dat daar nerens elders in die Skrif 'n duidelike aanduiding van vroulike 
diakens is nie. Die perikoop Romeine 16:1 (Febe) sou egter wel verstaan kon 
word as ondersteunend vir hierdie standpunt. 

13.5 Opweeg van die drie verstaansmoontlikhede 
Hierdie Skrifdeel bied nie op sigself genoeg inligting om 'n finale keuse tussen die drie 
verstaansmoontlikhede te maak nie. 

13.6 Gevolgtrekking 
Geen gevolgtrekking kan uit 1 Timoteus 3 met betrekking tot geslagtelikheid in die 
besondere dienste gemaak word nie. 
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Hoofstuk 14 
EKSEGESE EN HERMENEUSE VAN 1 TIMOTEUS 5:3-16 

Grieks UBS4 1933/53-Vertalin!:I 1983/92-Vertalin~ 
3 X~pac; riµa rec; ovrwc; "Eer die weduwees wat 0 Versorg die weduwees wat 

x~pac;. 4 £i oE r1c; x~pa waarlik weduwees is. 4Maar werklik alleen agtergelaat is. 

TEKva ~ EKyova EXEi, as 'n weduwee kinders of 
4Maar as 'n weduwee kinders 

µav8avETwoav npcinov rov kleinkinders het, laat hulle of kleinkinders het, meet die 
kinders leer om as gelowiges 

io1ov oTKov £Uo£(3iiv Kai eers leer om teenoor hulle allereers hulle verpligtinge 
6µ01(3ac; 6noo106v01 roic; eie huis eerbied te betoon teenoor hulle eie familie ria te 
npoy6vo1c;· roOro yap for1v en vergelding te doen aan kom en so hulle ouers en 
6n6o£Krov tvwmov roO hulle ouers; want dit is goed grootouers iets te vergoed. Dit 

8£00. 5 ~ OE ovrwc; x~pa Kai 
en aangenaam voor God. is volgens die wil van God. 5'n 

µ£µovwµ£vri ~ATTIKEV foi 
5En sy wat waarlik Weduwee wat alleen 
weduwee is en alleen agtergelaat is en niemand het 

8£0V Kai npooµEVEI raTc; gelaat is, hoop op God en om vir haar te sorg nie, vestig 
OE~OEOIV Kai raic; bly in smekinge en gebede haar hoop volkome op God en 
npoowxaic; vuKroc; Kai nag en dag. 6Maar sy wat volhard dag en nag met sme-
~µEpac;, 6 ~OE onara.>.&oa losbandig is, is lewendig king en gebede. 6Maar 'n 

~waa TE8Vl'JKEV. 7 Kai raOra dood. 7Beveel ook hierdie 
weduwee wat uitspattig lewe, 

napayy£M£, iva dinge, sodat hulle 
is dood, al leef sy nog. 7Skerp 
ook hierdie dinge in, sodat 

6vmi.>.11µmo1 wmv. 8 Ei OE onberispelik kan wees. almal onberispelik kan wees. 
r1c; rwv ioiwv Kai µa.>.1ora 8Maar iemand wat vir sy eie 8As iemand nie vir sy eie 
oiK£iwv ou npovoii, T~v mense, en veral sy mense en veral nie vir sy 
nior1v ~pvrirai Kai £or1v huisgenote, nie sorg nie, huisgesin sorg nie, het hy die 
6niorou XEipwv. 9 X~pa het die geloof verloen en is geloof verloen en is hy slegter 

Kara.>.£yEo8w µ~ £1..anov slegter as 'n ongelowige. as 'n ongelowige. 9'n Wedu-

F.rwv E~~Kovra y£yovuia, 
9Laat 'n weduwee gekies wee kan op die lys van . dienende weduwees kom as 

£voe; 6vopoc; yuv~. 10 tv word, nie minder as sestig sy minstens sestig jaar oud is 
£pyo1c; Ka.>.oic; jaar oud nie, wat die vrou en aan haar man getrou was. 
µaprupouµEVl'J, £i van een man gewees het 10sy moet bekend wees om 
ETEKVOTpO<pl'JOEV, Ei 

10en getuienis het van goeie haar goeie dade, naamlik dat 

E~EVOOOXl'JOEV, Ei ayiwv 
werke, as sy kinders sy haar kinders goed 

TT6oac; Evllj.IEV, Ei 
grootgemaak het, gasvry opgevoed het, vreemdelinge 
gewees het, die voete van gehuisves het, die voete van 

8.>.1(3oµEVOI<; En~pKEOEV, Ei die heiliges gewas het, die gelowiges gewas het, die 
navri EPY4l 6ya84i verdruktes gehelp en elke verdruktes gehelp het en geed 
ETTl'JKOAOU81'JOEV. ~oeie werk nagestreef het. ~edoen het waar sy kon. 

1Jonger weduwees moet jy 
11 VEWTEpac; OE x~pac; 

1Maar jy moet die jong nie in die lys opneem nie. 
weduwees afwys; want Hulle liggaamlike begeertes napairoO· orav yap wanneer hulle tot oneer van kan hulle daartoe bring om 
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KaTacrTpf'lVlclOWOW TOU Christus wellustig word, wil hulle af te wend van Christus 

Xp1crroO, yaµEiv 8EAOUOIV hulle trou 12en kom ender 'n af en weer te wil trou. 12Dan is 
12 exoucrai Kpiµa OTI T~V oordeel, omdat hulle hul hulle daaraan skuldig dat hulle 

npWTf'lV nicrT1v ~8£r11crav· eerste geloof verwerp het. hulle vroeere belofte aan Hom 
verbreek het. 13Buitendien leer 13 aµa oE Kai apyai 

13En tegelykertyd leer hulle 
hulle om hulle tyd te verkwis 

µavScivoucriv m:p1Epx6µEvai ook om ledig by die huise deur net van die een huis na 
TO~ oiKia~. ou µ6vov 5£ rond te gaan; en nie alleen die ander rond te kuier. Hulle 
6pyai 6Mo Kai cpi\Oapo1 Kai is hulle ledig nie, maar ook is nie net ledig nie, maar ook 

mpiEpyo1, i\ai\oucrai TO µ~ praatsiek en bemoeisiek, bemoeisiek en praatsiek, en 

5fovra. 14 Boui\oµai ouv 
want hulle praat wat nie hulle praat oor dinge waaroor 
behoorlik is nie. 14Ek wil nie gepraat moet word nie. 

VEWTEpa~ yaµEiv, 
dan he dat die jong 

14Daarom verkies ek dat die 
TEKVOVOVEiV, oiKo5EO"TTOTEiv, weduwees moet trou, jonger weduwees weer trou, 
µ116Eµiav 6cpopµ~v 6166vai kinders baar, hulle huise kinders kry, hulle huise 
T4'> 6vT1KE1µ£v(j) i\015opia~ regeer en die teeparty geen versorg en geen teenstander 

xap1v· 
15 ~511 ycip TIVE~ aanleiding gee om kwaad te 

aanleiding gee om kwaad praat van ons nie. 15Daar is E~ETpcin11crav 6nicrw roO te spreek nie. 15Want 
crarava. 16 EI Tl~ TTIOT~ EXEi 

reeds party wat agter die Sa-
sommige het al afgev~'t tan aan afgewyk het. 16As 'n 

Xripa~, EnapKEiTW aurai~ agter die Satan aan. 1 As 'n gelowige vrou weduwees in 
Kai µ~ ~apEicr9w ~ gelowige man of 'n haar familie het, meet sy vir 
EKKAf'lO"ia, iva mi~ OVTW~ gelowige vrou weduwees hulle sorg. Sy meet nie die las 

XriPOI~ foapKEcrn. by hu/le het, moet die aan op die gemeente le nie, sodat 

hulle hulp verleen; en laat die gemeente die weduwees 

die gemeente nie beswaar kan help wat alleen agterge-

word nie, sodat dit die wat laat is. 

waarlik weduwees is, kan 
help. 

14.1 Die argument van 1 Timoteus 
Die breer argument van 1 Timoteus is hier bo by die behandeling van 1 Timoteus 2:8-
15 aan die orde gestel (vgl 12.1 ); daarom word net die onderdeel van die brief wat 
direk tersaaklik is, vervolgens bespreek. 

' 

In die derde hoofdeel van die brief (5:1 - 6: 19) gee Paulus belangrike praktiese raad as 
toerusting vir verskillende bedieningsomstandi~hede, ender andere hoe weduwees in 
die gemeente hanteer meet word (5:3-16). 15 Hy handel oor twee fasette van die 

· probleem van weduwees in die gemeente. Die een is die versorging van die weduwees 
(5:3-8, 16), en die ander die vereistes om op die lys van dienende weduwees te kom 
(5:9-15). 

14.2 Die ontstaan van die brief 
Vgl hier bo by die behandeling van 1 Timoteus 2:8-15 (vgl 12.2). 

153 Die ander bedieningsomstandighede waarvoor Paulus raad gee, is hoe om medegelowiges te 
vermaan (5:1-2), hoe om met ander leiers ta werk (5:17-22), hoe om gesond te bly (5:23), hoe om 
mense te ken (5:24-25), hoe om diskriminasie te hanteer (6:1-2), hoe om met die regte motief te 
werk (6:3-16) en hoe om rykdom te hanteer (6:17-19). 
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14.3 Die eerste leser va·n 1 Timoteus en sy wereld 
Vgl hier bo by die behandeling van 1 Timoteus 2:8-15 (vgl 12.3). 

14.4 Tersaaklike eksegese van 1 Timoteus 5:3-16 
14.4.1 'n Eerste verstaansmoontlikheid: 'n praktiese maatreel vir die versorging 

van "hulpeloses" 
14.4.1.1 lnleiding 
Weduwees sender familie wat na hulle omgesien het, was in die destydse samelewings 
baie kwesbaar. Daar was nie so iets soos pensioenskemas of versorging deur die staat 
nie. Die Christelike gemeentes het hulle weduwees goed versorg. Weduwees het op 
hulle beurt waardevolle diens in die gemeentes gelewer. 

Die riglyne oor hoe weduwees volgens die Skrif behandel moes word, 154 is bewyse dat 
God die hulpeloses te hulp kom (Ps 25:9). 

14.4.1.2 Die "lys van dienende weduwees" (5:9-10) 
Dit is nie presies duidelik wat dit ingehou het om op die "lys van dienende weduwees" 
te kom (x~pa KmaM:ytcrew - 5:9) nie. Dit lyk of weduwees "in ruil" vir hulle finansiele 
versorging 'n spesifieke plig in die gemeente kon kry. Sommige van hulle is georga
niseer in 'n groep van dienende weduwees (5:9). Hierdie weduwees le 'n be/ofte 
teenoor Christus af om gelowiges en buitestanders voltyds met goeie dade te dien 
(5:12). Dit lyk of hierdie weduwees onder andere die rol van verpleegsters, maat
skaplike werkers, gasvroue en nooddienswerkers in Efese kon vervul het. Hierdie taak 
het sowel toewyding ('n voorbeeldige lewe) as geloofs- en lewenservaring vereis (5:9-
10). 

Uit 5:11-15 blyk dit dat sekere weduwees hulle weduweeskap misbruik het om op die 
lys te kom. Hulle leefwyse het gewys dat hulle eintlik weer wil en kan trou. Die beginsel 
wat Paulus hier aanle, is - gegewe die posisie van die vrou destyds - duidelik en heel 
prakties: as 'n weduwee in die posisie is om vir haarself te kan sorg deur weer te trou, 
moet sy dit doen, en nie van haarself 'n finansiele las vir die gemeente maak nie. 

14.4.1.3 lmplikasie van die riglyne vir vandag 
Baie weduwees binne die Afrikanerkultuur is tans relatief goed versorg vanwee polisse, 
pensioenskemas, en so meer. Verder bestaan daar vandag, naas 'n tweede huwelik, 
oak baie meer ruimte (as destyds) vir weduwees om 'n nuwe roeping in die samelewing 
te vind en selfs om 'n beroep te beoefen en sodoende nie finansieel van ander 
afhanklik te wees nie. 

154 Die Bybel beklemtoon die versorging van weduwees en noem dit "egte en suiwere godsdiens" (Jak 
1:27). God maak in Ou-Testamentiese wetgewing vir die versorging van weduwees voorsiening 
(Deut 24:29; 24:19-21; 26:12-13); Hy sorg dat ook weduwees kan feesvier (Deut 16:11-14); Hy seen 
mense wat weduwees help (Jes 1:17-18; Jer 7:6; 22:3-4) en straf diegene wat weduwees veronreg 
(Eks 22:22; Deut 24:17; Ps 94:6; Mal 3:5). Jesus self wys dat hy vir weduwees omgee (Luk 7:11-17; 
18:3-5; 20:47; 21 :2-3); ook in die vroee kerk is spesiale maatreels getref om weduwees by te staan 
(Hand 6:1-6). 
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Die beginsel wat in 1 Timoteus 5:3-16 gestel word, is in ans eie samelewing nie net op 
weduwees van toepassing nie, maar op alle persona wat in 'n benarde situasie beland 
het waaruit hulle nie op hulle eie kan kom nie; byvoorbeeld persona uit agtergeblewe 
gemeenskappe, of persona wat vanwee die beleid van 'n owerheid s6 benadeel is dat 
hulle hulleself nie kan help nie. Steeds geld die beginsel egter dat die gelowige 
onverantwoordelik is en juis laksheid in die hand werk as hy/sy nie eers vasstel of daar 
nie "kinders" of "kleinkinders" is wat hulle verpligtinge ten opsigte van die persoon wat 
swaarkry, verontagsaam nie. 

14.4.1.4 Samevattende tersaaklike gevolgtrekking 
Die beginsel waaroor dit in hierdie Skrifdeel gaan, is duidelik: 'n gemeente moet sorg 
dra dat die nodige strukture (of besondere dienste) bestaan om te verseker dat in die 
gemeente goed gesorg word vir die "hulpeloses". 

Om uit Paulus se voorskrifte oar die "lys van dienende weduwees" af te lei dat daar oak 
vandag so 'n besondere diens moet wees, en dat dit die plek is waar gelowiges wat 
vroulik is en weduwees is, in 'n besondere diens kan en mag dien, is ongeldig. Paulus 
is in 1 Timoteus 5 nie besig om dogmatiese en altyd geldende uitsprake te maak oor in 
watter dienste vroue kan dien nie. Hy is bloat besig om vir 'n konkrete situasie van 
destyds en gegewe die benarde posisie waarin 'n weduwee in daardie kultuur beland 
het, praktiese maatreels te skep om te verseker dat hierdie kategorie "hulpeloses" nie 
oar die hoof gesien word nie. 

14.4.2 'n Tweede verstaansmoontlikheid: 'n aparte besondere diens waarin slegs 
weduwees dien 

14.4.2.1 lnleiding 
Soos by die vorige verstaansmoontlikheid word 1 Timoteus 3:3-16 beskou as 'n 
gedeelte waarin enersyds oor die versorging van weduwees gehandel word en ander
syds oar dienswerk van weduwees in die gemeente. Hierdie perikoop vorm deel van 'n 
grater geheel (5: 1 - 6:2) waarin Paulus aan Timoteus voorskrifte gee oor hoe om 
verskillende groepe in die gemeente herderlik te hanteer. Hy dui aan dat twee van die 
groepe spesifiek met eerbied hanteer moet word: weduwees (5:3 "Eer die weduwees 
wat waarlik weduwees is") en ouderlinge (5:17 - "Laat die ouderlinge wat goed regeer 
dubbele eer waardig geag word"). Dit blyk dat 5:3-16 as onderliggende tema het dat 
ware weduwees geeer moet word (De Bo.er 2006:118; vgl oak die derde verstaans
moontlikheid). Weduwees behoort oak 

• eervolle versorging in die gemeente te ontvang (5:3-8); 

• eredienswerk in die gemeente te kan verrig (5:9-16). 

Onderstaande bied 'n uiteensetting van die gedagtestruktuur van 5:3-16. 
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14.4.2.2 Die gedagtestruktuur van 1 Timoteus 3:3-16 

5:3 Eer die weduwees wat waarlik weduwees is 

Eerste manier om aan weduwees eer te betoon: sien toe dat hulle 
stoflik versorg is (onderskei drie kategoriee weduwees) 

Kate orie 1: Weduwees wat deur hulle familie verser moet word 
5:4a Weduwees wat kinders of kleinkinders het 
4 Sulke weduwees is hulle familie se verantwoordelikheid 

5:4b-c Laat die familie eers leer om eerbied teenoor hulle eie huis te betoon 
en hulle ouers te vergoed 
4 Die rede waarom die familie vir hulle weduwees moet sor 

5:4d Dit is goed en aangenaam voor God 

Kate orie 2: 'n Weduwee sender familie het verser in van die kerk nodi 
5:5a Sy wat waarlik weduwee is en alleen gelaat is, 

L. So 'n weduwee is immers, stoflik es roke, heeltemal afhanklik van God 
5:5b-d hoop op God en bly in smekinge en gebede nag en dag. 

Kategorie 3: 'n Weduwee sender familie wat uitspattig (kan) lewe, het egter nie nodig 
om deur die kerk verser te word nie 

5:6 Maar sy wat losbandig (uitspattig) is, is lewendig dood. 

Samevattende opdrag oor die stoflike versorging van weduwees 

t Hulle drie kate oriee en familie moet hieroor onderri en vermaan word 
5:7 Beveel en leer hierdie dinge sodat hulle onberispelik kan wees. 
'----------=--------'-----' 
Vera! die familie van behoefti e weduwees moet hulle Ii besef. 

5:8 Jemand wat nie vir sy eie mense sorg nie, het die geloof verloen en is 
slegter as 'n ongelowige. 

Tweede manier om aan weduwees eer te betoon: gee erkenning deur 
hulle spesiale dienswerk in die gemeente te laat verrig 

L Weduwees wat aan sekere vereistes voldoen, behoort betrek te word 
, I 5:9a 'n Weduwee kan op 'n lys geplaas word 

Die vereistes waaraan sulke weduwees moet voldoen 
5:9b-10 Hulls moet nie minder as sestig jaar oud wees nie, hulls moet vrou 
van een man wees, getuienis van goeie werke he, kinders groot gemaak het, 
gasvry gewees het, die voete van die heiliges gewas het, verdruktes gehelp 
het en elke goeie werk nagestreef het. 

5:11a Jong weduwees moet afgewys word 
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Rede 1: Jonger weduwees kan die diens tot oneer strek as sy in die 
uitoefenin van haar dienswerk tot 'n man aan etrokke raak en struikel. 

5:11b-12 Hulle word wellustig en wil trou, kom ender 'n oordeel omdat 
hulle hul eerste getrouheid/geloof verwerp het. 

Rede 2: By jonger weduwees mag die wysheid ontbreek om hulle diens 
en besoeke om die re te redes uit te veer. 

5:13 Hulle leer om ledig by huise rend te gaan; hulle is praatsiek, 
bemoeisiek, en praat onbehoorlike dinge. 

Wat "on weduwees wel meet doen. 
5:14a-c Hulle meet trou, kinders he en hulle huise geed regeer. 

L.. Redes waarom die jonger weduwees eerder meet trou 

t 
Rede 1: Sadat foutsoekers nie rede het om slegte dinge oor 
hulle of die kerk te se nie. 

5:14d Hulle meet die teeparty geen aanleiding gee om 
kwaad te spreek nie 

Rede 2: Die praktyk het laat blyk dat jonger weduwees se 
be eertes tot sonde elei het. 

5:15 Sommige het al afgewyk agter die Satan aan. 

Samevatting oor weduwees se versorging, ook deur ander vroue, tot ~ 
diens van die kerk. 

5:16 As 'n gelowige vrou/weduwee weduwees in haar familie het, meet sy 
aan hulle hulp verleen sodat die gemeente nie belas word nie en sy die 
wat waarlik weduwees is, kan help. 

Dit blyk dat 5:16 'n samevattende afs1uiting van die hele perikoop bied: weduwees 
moet versorg word. In hierdie opsig behoort 'n "gelowige vrou" hulp te verleen. Dit is 
onduidelik wie Paulus presies met "gelowige vrou" bedoel. In die Grieks word slegs die 
vroulike vorm van "gelowige" (mcrT~) gebruik, sander 'n selfstandige naamwoord.155 Die 
woord mcrT~ kan verwys na enige gelowige vrou wat saam met haar familie hulle 
weduwees moet versorg (Ridderbos 1967:138) of na 'n gelowige weduwee wat na 
weduwees in haar familie kan help omsien. Wat oak al die geval is, 5:16 maak dit 
duidelik dat sulke sorg op sigself al ten dienste van die gemeente is omdat die 
gemeente nie belas word met die weduwees se sorg nie. 

Die weduwees wat waarlik weduwees is en oar wie se diensbaarheid daar goeie 
getuienis bestaan, moet op 'n besondere manier in die gemeente erken word. Hulle 
moet naamlik op 'n lys geplaas word (Karni\E:yfo8oo). Die werkwoord Kma,\Eyfo8oo word 
nerens elders in die Nuwe Testament gebruik nie, maar 'n studie van kontemporere 
bronne toon aan dat dit gewoonlik 'n inskrywing op 'n offisiele lys aandui (vgl Quinn & 
Wacker 1995:418). In 1 Timoteus 5 word nie gese vir watter doel die weduwees 
offisieel op 'n lys geplaas word nie. Daar is hoofsaaklik twee verklarings vir die doel van 
die lys (vgl Hendriksen 1976:172-173; Marshall 1999:592): 

155 Die variante lesing mar6c; ~ mar~ ("gelowige man of gelowige vrou") is waarskynlik die gevolg van 
'n latere toevoeging. 
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(1) Dit is 'n lys van weduwees wat permanent deur die gemeente versorg meet 
word. 156 

-

(2) Dit is 'n lys van weduwees wat bepaalde barmhartigheidsdiens in die gemeente 
kan verrig. 

Ondersteuners van die eerste verklaring (bv Marshall 1999:592; Mounce 2000:273) 
wys daarop dat 5:9-10 geen opdragte aan die weduwees noem nie, maar bloot die 
vereistes waaraan weduwees meet voldoen. In 5:9-10 is dus nie sprake van 'n diens 
wat deur weduwees verrig meet word nie. Vanuit die voorafgaande 5:4-8 word die 
afleiding dan gemaak dat ook 5:9-10 gaan oor weduwees wat versorg meet word; 
daarom lui hierdie verklaring dat die lys waarvan in 5:9 sprake is, 'n lys is van 
weduwees wat versorg meet word. Hierdie verklaring kan egter nie 'n oortuigende 
verduideliking gee waarom weduwees eers aan sulke vereistes meet voldoen nie (hulle 
meet ouer as sestig en gasvry wees en verdruktes help) voordat hulle vir die 
versorgingslys in aanmerking mag kom (vgl Hendriksen 1976:173). Die tweede 
verklaring ('n eie kategorie van barmhartigheidsdiens) lyk daarom meer waarskynlik. 

14.4.2.3 'n Eie kategorie van barmhartigheidsdiens 
Die meeste kommentare argumenteer dat 1 Timoteus 5:9 verwys na 'n lys weduwees 
wat 'n eie kategorie van barmhartigheidsdiens in die gemeente meet verrig. 157 Dit is 
inderdaad so dat 1 Timoteus 5:9-10 geen opdragte aan die weduwee gee nie, maar 
slegs vereistes vir haar stel (vgl Mounce 2000:273). Dit beteken egter nie dat sy geen 
opdragte ontvang nie. Opvallend genoeg word ook in 1 Timoteus 3:1-13 geen opdragte 
gestel nie, maar slegs vereistes vir opsieners en diakens. Tog hou die gestelde 
vereistes direk verband met hulle opdrag (vgl Hendriksen-1976:120-121). 

Dat die vereistes vir die weduwees wie se name op 'n lys was op soortgelyke wyse met 
'n bepaalde opdrag verband kan hou, blyk uit die opvallende ooreenkomste tussen die 
vereistes wat in 5:9-10 aan die weduwees gestel word en die vereistes wat in 3:2-3 aan 
die opsieners gestel word: 

Opsienersamp 
3:2 die man van een vrou 
3:2 fatsoenlik 
3:2 gasvry 

Dienende weduwees 
5:9 die vrou van een man gewees 
5:10 getuienis van goeie werke 
5:10 gasvry 

3:4 sy kinders in onderdanigheid hou 5:10 kinders grootgemaak het 

Tog is daar opvallende verskille tussen die vereistes vir ouderlinge en weduwees wat 
diens kon lewer: 

156 Die derde verstaansmoontlikheid volg hierdie teorie. 
157 Byvoorbeeld Ridderbos (1967:133); Hendriksen (1976:172); Quinn en Wacker (1995:418, 436); De 

Boer (2006: 118). 
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• Anders as die ouderlinge moet die weduwees ouer as sestig wees. Waar die 
ouderlinge bekwaam moet wees om te onderrig, moet die weduwees bekwaam. 
wees om barmhartigheidsdiens te verrig (voete van heiliges was, verdruktes 
help). Die weduwees se dienswerk hou dus nie verband met leer en onderrig 
nie, maar le eerder op diakonale terrein, naamlik praktiese hulpverlening en 
barmhartigheidsdiens. Die kern is egter dat dit lyk of 1 Timoteus 5:9-10 eerder in 
Hoofstuk 3 kon tuisgehoort het, moontlik na vers 1, 158 maar tog hou die apostel 
hierdie gegewens terug tot in Hoofstuk 5. Dit lyk of hy daarmee se: hierdie 
dienswerk van die weduwees is 'n afsonderlike kategorie van dienswerk naas 
die van ouderling en diaken, maar tog is dit anders, eiesoortig, iets wat tuishoort 
by die nie-amptelike optrede van die gemeente. Hierdie diens is nie van 
dieselfde amptelike aard as die van ouderlinge of diakens nie. 

• Dat hierdie afsonderlike diens nie van dieselfde amptelike aard as die diens van 
ouderling is nie, blyk verder uit 1 Timoteus 5:9: Die weduwees word op 'n /ys 
gep/aas (Kara>.£yfo8m, "gekatalogiseer"), terwyl die ouderlinge die hande 
opge/e word (xdpac; En1Ti8Etv, volgens Tit 1 :5: "aanstel" K01acr1~om). 

• Uit die kerkgeskiedenis blyk dit dat die vroee kerk weliswaar hierdie afsonderlike 
diens van vroue (1Tim3:11) verbind het aan die vereistes en dienswerk van die 
weduwees (1 Tim 5:9-10). In hierdie verband vergelyk weer 14.4.3 hier onder. 

14.4.2.4 Samevattend 
Die oortuigendste verklaring van 1 Timoteus 5:9-10 is dat dit daarvan getuig dat vroue oor wie 
daar goeie getuienis is, offisieel aangewys kan word om barmhartigheidswerk in die gemeente 
te verrig. Sulke vroue is nie in die besondere diens (van diaken) gestel nie, maar verrig diens
werk op diakonale terrein. 

14.4.3 'n Derde verstaansmoontlikheid: geen besondere diens nie, maar 'n 
reeling vir watter weduwees versorg 
moetword 

14.4.3.1 lnleiding 
Soos in die vorige twee verstaansmoontlikhede word aanvaar dat Paulus in 5:3-16 6or 
die bediening van weduwees hand el (vgl 14.1 hier bo ). Anders as by die vorige ver
staansmoontlikhede word in die derde verstaansmoontlikheid nie aanvaar dat daar in 
die gedeelte gehandel word oor "twee fasette van die probleem van weduwees in die 
gemeente" nie, maar slegs oor een faset, naamlik die versorging van weduwees. 

Dit is duidelik dat die gebruik van die woorde x~pa KamM:ytaew nie noodwendig daarop 
dui dat die weduwees wat ter sprake is, op 'n lys van dienende weduwees geplaas sou 
word nie. Daar kan alleen uit die konteks uitgemaak word watter soort lys dit is waarop 
weduwees geplaas moes word. 

Wanneer die konteks deeglik bestudeer word, wil dit eerder voorkom of hierdie lys 'n 
lys was vir weduwees wat op 'n permanente basis versorg moes word. 

158 Jn 14.4.2 is die moontlikheid reeds genoem dat die vroue waarna 1 Timoteus 3:11 verwys, die 
dienende weduwees van 5:9-10 kan wees. 
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14.4.3.2 Aanduidings dat dit gaan oor die spesifieke weduwees wat bedien 
moet word 

14.4.3.2.1 Vereistes vir of verantwoordelikhede van die weduwees? 
Daar is in 5:3-16 nie een enkele aanduiding dat Paulus handel oar vroue wat sekere 
verantwoordelikhede het nie. Paulus stel slegs vereistes waaraan vroue moet voldoen. 
Dit sou baie moeilik wees om uit vereistes wat gestel word, af te lei dat die weduwees 
wat ter sprake is, ook sekere verantwoordelikhede gehad het. 

14.4.3.2.2 npWTllV TTlO'TIV {V 12) 
Wanneer Paulus in vers 12 verwys na die jong weduwees wat nie op die lys mag kom 
nie, noem hy die moontlikheid dat hulle hulle "eerste geloof' (npwn1v nim1v) dalk kan 
verwerp. Wanneer die onmiddellike konteks in gedagte gehou word, lyk dit nie korrek 
om te aanvaar dat npwrrw nicmv na 'n belofte verwys wat weduwees teenoor Christus 
afgele het nie (vgl 14.4.1.2). In 5:11-12 se Paulus immers dat 'n jong weduwee wat wil 
trou, onder 'n oordeel (fxouom Kpiµa) kom. Dit is amper ondenkbaar dat 'n jong wedu
wee wat weer sou trou, daaroor onder 'n oordeel sal kom. Dit is beter om te aanvaar 
dat Paulus na jong weduwees verwys wat met ongelowige mans trou en dan hulle rug 
keer op die ware geloof (nim1v) (vgl Breed 2006c:609). 

14.4.3.2.3 Die verband tussen 1 Timoteus 3:2-4 en 1 Timoteus 5:9 
Dit is inderdaad so dat daar ooreenkomste is tussen die vereistes vir iemand wat in die 
as opsiener mag dien en die vereistes vir die weduwees wat op die lys mag kom. Die 
vraag is egter of daaruit afgelei kan word dat Paulus in 5:9 verwys n~ 'n soort 
dienswerk vir weduwees. Hierdie vereistes kan ook net sowel vereistes wees waaraan 
'n weduwee moes voldoen om op 'n lys geplaas te word van weduwees wat permanent 
versorg moes word. 

14.4.3.2.4 Versorging van jong weduwees 
lndien aanvaar sou word dat Paulus in 5:9 handel oor weduwees van sestig en ouer 
wat op 'n permanente basis versorging moes ontvang, sou die vraag gevra kon word of 
jonger weduwees wat werklik finansiele nood gehad het, nie versorging mag ontvang 
het nie. Daar kan aanvaar word dat Paulus met die "op lys stel" (Kara.\gy£o9w) van die 
weduwees verwys na weduwees wat op 'n permanente grondslag versorging ontvang 
het. Jonger weduwees wat werklik versorging nodig gehad het, sou oak versorg kon 
word, maar kom nie op die lys van weduwees nie omdat hulle versorging ophou die 
oomblik as hulle, hetsy deur te hertrou of andersins, nie meer ondersteuning nodig het 
nie. 

14.4.3.2.5 Die gedagtestruktuur van 1 Timoteus 3:3-16 
Wanneer die gedagtestruktuur wat hier onder gegee word, in ag geneem word, blyk die 
volgende: 

1. Die opdrag wat Paulus in 5:3 gee dat weduwees wat waarlik weduwees is, geeer 
moet word, is 'n deurlopende tema in die gedagte-eenheid. Hierdie tema van eer 
bewys blyk uit die volgende: 
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• Na die opdrag in 5:3 maak Paulus dadelik in 5:4 duidelik dat 'n weduwee wat 
kinders het wat vir haar kan sorg, nie waarlik 'n weduwee is wat versorg moet 
word nie. Hy sluit die gedeelte oor weduwees ook af met dieselfde gedagte 
(5:16). 

• Drie keer in die gedeelte kontrasteer hy weduwees wat waarlik weduwees is met 
weduwees wat nie waarlik weduwees is nie. In 5:4-5a kontrasteer hy die 
weduwee wat kinders het wat vir haar kan sorg, met weduwees wat werklik 
alleen gelaat is. In 5:5b-6 kontrasteer hy weduwees wat op God hoop en in 
smekinge en gebede volhard, met weduwees wat losbandig is en daarom 
lewendig dood is. Hy stel in die derde plek in 5:9-15 weduwees wat vroom 
geleef het, teenoor jong weduwees wat moontlik 'n sondige lewe kon begin lei. 

• In die kern van die gedeelte (5:7-8) gee Paulus 'n opdrag aan Timoteus: "Beveel 
hierdie dinge, sodat hulle onberispelik kan wees." Wat "hierdie dinge" is en wie 
presies beveel moet word, blyk uit 5:8. Dit is die naasbestaandes van 'n wedu
wee wat beveel moet word en hierdie naasbestaandes moet opdrag gegee word 
om die weduwees te versorg. 

2. Dit sou baie vreemd wees indien Paulus in 'n gedeelte wat duidelik handel oor 
watter weduwees geeer moet word, skielik sou skryf oor sekere weduwees wat een 
of ander verantwoordelikheid of taak het wat hulle in die gemeente moet verrig. 

3. Twee ander temas wat direk saamhang met die opdrag dat weduwees wat waarlik 
weduwees is, geeer moet word, kom ook in die gedeelte na vore. Eerstens dat 
naasbestaandes van weduwees hulle verantwoordelikheid teenoor die weduwees 
moet nakom sodat die gemeente die mense kan versorg wat waarlik nood het (vgl 
5:4,8, 16). Tweedens beklemtoon Paulus dat die versorging van weduwees s6 
gedoen moet word dat dit nie die kerk in die oe van die wereld in 'n swak lig stel nie 
(vgl 5:14). 

'n Voorstelling van hierdie gedagtestruktuur is op die volgende bladsy: 
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Basiese o dra aan Timoteus 
v. 2 Eer die weduwees wat waarlik weduwees is 

As daar iemand is wat 'n weduwee kan verser , is s nie waarlik 'n weduwee nie. 

v.4a Weduwees wat kinders of kleinkinders het J 
Verantwoordelikheid van ander mense en nie die kerk nie 

v. 4b-c Laa! die familie eers leer om eerbied teenoor hulle eie A 
huis te betoon en hulle ouers te vergoed ---~ 

Die rede waarom hulle vir die weduwees meet sor J 
v. 4d Dit is geed en aangenaam voor God 

'n Weduwee wat niemand het wat vir haar kan sor nie, is waarlik 'n weduwee-, 
v. 5a En sy wat waarlik weduwees is en alleen gelaat is, .BJ 

'n Weduwee wat in afhanklikheid van God leef, is waarlik 'n weduwee 
I v. 5b-d hoop op God en bly in smekinge en gebede nag en dag. I s]J 

Weduwees wat sondi leef, is nie waarlik weduwees nie ~::==~=""-'=-<-=~==--o===-=-=o.____~~A~ 
v. 6 Losbandige weduwees wat lewendig deed is ~ 

Opdrag aan Timoteus met die klem op die feit dat gelowiges wat nie hulle eie 
mense verser nie, eestelik dood is. 
v. 7-8 Beveel en leer hierdie dinge. lemand wat nie vir sy eie mense 
sorg nie, het die geloof verloen en is slegter as die ongelowige. 

Weduwees wat vroom aeleef het, is waarlik weduwees 
v. 9-10 Weduwees wie se name op die lys mag kom, se ouderdom mag J 
nie minder as sestig wees nie, hulle meet vrou van een man wees, A 
getuienis van goeie werke he, kinders groot gemaak het, gasvry gewees 
het, die voete van die heiliges gewas het, verdruktes gehelp het en elke 
goeie werk nagestreef het. 
Weduwees wat evaar loo om onheili te leef, is nie waarlik weduwees nie 
v. 11 a Jong weduwees meet afgewys word 

Motiverina waarom hulle afaewys meet word 
v.11 b-13 Hulle word wellustig en wil trou, kom ender die oordeel 
omdat hulle hulle eerste geloof verwerp het, ledig by die huise 
rondgaan, praatsiek en bemoeisiek is en praat oor wat nie 
behoorlik is nie B 
Wat ·on weduwees meet doen 
v. 14c Trou, kinders he en hulle eie huise geed regeer 

Rede waarom die ware weduwees eeer meet word 
v. 14 Die teeparty moat geen aanleiding gegee word om 
kwaad le spreek nie 
Motivering uit die harde werklikheid vir die aansporing 
dat ·on weduwees meet trou 
v.15 Want sommige het reeds afgewyk 

L 
Rede waarom hulle nie deur die emeente verser moat word nie: A 
16c-d Die gemeente moat nie beswaar word nie 
Die gemeente sal dan diegene wat waarlik in need is, kan help 
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14.4.3.3 Gevolgtrekking 
• In 5:9 verwys Paulus na die weduwees wat op 'n lys kon kom . Hierdie 

weduwees moes op 'n permanente basis deur die gemeente versorg word. 

• Daar is nie in 1 Timoteus 5 enige aanduidings of vroue in die besondere dienste 
mag dien of nie mag dien nie. 

14.5 Beoordeling van die verskillende verstaanmoontlikhede 
14.5.1 Beoordeling van Verstaansmoontlikheid 1 

Positief 
• Uit Verstaansmoontlikheid 1 is dit duidelik dat nie sommer sender motivering aan

vaar kan word dat Paulus in 1 Timoteus 5:9-10 oor 'n soort besondere diens vir 
weduwees handel wat vir altyd in die kerk moet bestaan nie. 

• Daar word in hierdie verstaansmoontlikheid uitdruklik erken dat die gedeelte nie so 
maklik verstaanbaar is nie. Volgens hierdie verstaansmoontlikheid is dit nie presies 
duidelik wat dit ingehou het om op die lys van dienende weduwees te kom nie. Dit 
"lyk" net of weduwees in ruil vir hulle finansiele versorging 'n spesifieke plig in die 
gemeente kon kry. Dit "lyk" ook net of hierdie weduwees onder andere die rol van 
verpleegsters, maatskaplike werkers, gasvroue en nooddienswerkers in Efese kon 
vervul het. 

Moontlike leemtes 
• Daar word nie in die verstaansmoontlikheid behoorlik a·andag gegee aan die vraag 

waarom ac:mvaar word dat die gedeelte nie handel oor 'n permanente besondere 
diens vir vroue nie. 

• Hierdie verstaansmoontlikheid gee nie aandag aan 'n verdere moontlike beginsel 
wat uit die praktiese maatreel na vore kom nie. Kan daar nie ook uit hierdie 
gedeelte afgelei word dat mense wat finansiele versorging ontvang, in ruil vir wat 
hulle ontvang, spesifieke pligte in die gemeente behoort te vervul nie? 

• Die baie moontlikhede word nie behoorlik geweeg nie en daarom is gevolgtrekkings 
wat gemaak word, ook onseker. 

• Daar word sender motivering aanvaar dat daar in die gedeelte van 'n groep 
"dienende weduwees" sprake is. Hierdie moontlikheid sal deeglik bespreek moet 
word. Dit is immers moontlik dat Paulus na weduwees verwys wat op 'n lys geplaas 
is en wat versorging ontvang het (vgl Verstaansmoontlikheid 3). 

14.5.2 Beoordeling van Verstaansmoontlikheid 2 

Positief 
• In hierdie verstaansmoontlikheid word 1 Timoteus 5:3-16 deeglik ontleed in die lig 

van die basiese tema wat in 5:3 gestel word. 
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• Hierdie verstaansmoontlikheid berus op 'n deeglike uiteensetting van die 
gedagtestruktuur waarin gewys word dat dit gaan oar twee kategoriee weduwees 
wat op versorging aanspraak kan maak. Die feit dat Paulus in 1 Timoteus 5:3-17 
handel oar twee groepe (weduwees en ouderlinge) wat met eerbied behandel moet 
word, word uitgelig. Verder word in die gedagtestruktuur aangetoon dat daar twee 
maniere is waarop aan weduwees eer betoon moet word. 

• 'n Moontlike verband tussen 1 Timoteus 3:11 en die lys van weduwees word in 
hierdie verstaansmoontlikheid aangetoon. 

Moontlike leemtes 
• Daar word nie in hierdie verstaansmoontlikheid ondersoek ingestel of die diens van 

die weduwees 'n diens sou wees wat, soos die diens van ouderlinge en diakens, 
bedoel was om in alle gemeentes vir alle tye te bestaan nie. 

• In hierdie verstaansmoontlikheid word aanvaar dat Paulus nie handel oor wedu
wees wat versorg moet word en op 'n lys geplaas moet word nie. Daar word net een 
motivering gegee vir hierdie aanname. Volgens die verstaansmoontlikheid sou nie 
verklaar kon word waarom vroue wat versorg moet word, aan sekere vereistes moet 
voldoen nie. Verstaansmoontlikheid 2 hou egter nie rekening met die feit dat hierdie 
vereistes verstaan moet word teen die agtergrond van die vals leer wat in Efese 
verkondig is nie (vgl rcj) 6vr1KE1µ£vci> in 5:14). Paulus beklemtoon dat daar nie, deur 
vroue te versorg wat in sonde leef, daartoe aanleiding gegee moet word dat sleg 
gepraat word van die evangelie nie (vgl 5:14 µ115Eµiav 6cpopµ~v 5156vai rel> 6vr1KE1µ£vci> 
J\015opiac; xap1v). Wanneer weduwees voldoen aan die vereistes wat in 5:9-10 
genoem word, sou die versorging van hierdie weduwees nie aanleiding daartoe gee 
dat die evangelie onder verdenking kom nie. 

• As 5:16 'n "samevatting" is (soos in 14.4.1.3 gestel word) van die vorige gedeelte, 
sou daar met reg verwag kon word dat Paulus dan oak die "tweede manier om aan 
weduwees eer te betoon" in die samevatting sou vermeld. In 5:16 beklemtoon 
Paulus egter net een feit, naamlik dat dit ware weduwees is wat gehelp moet word 
en dat weduwees wat iemand/ander familie het wat hulle kan help, deur die mense 
versorg moet word. Daar is dus 'n grater waarskynlikheid dat laasgenoemde die 
enigste manier is waarop aan weduwees eer betoon moet word. 

• Die gevolgtrekkings wat gemaak word op grand van die vergelyking tussen die 
vereistes vir ouderlinge in 1 Timoteus 3 en die vereistes vir weduwees in 
1 Timoteus 5, rus nie op baie sterk gronde nie. Dit is inderdaad so dat Paulus, soos 
met die weduwees, in 1 Timoteus 3 slegs vereistes gee vir ouderlinge en nie enige 
opdragte nie. Dit is egter 'n vraag of hierdie ooreenkoms daarop dui dat dit in 
1 Timoteus 5 oak gaan oar " 'n afsonderlike kategorie van dienswerk naas die van 
ouderling en diaken". In 1 Timoteus 3 word immers uitdruklik gepraat van 1ov 
briaKoTiov as 'n groep - wat nie die geval is met die weduwees nie. 

Dit is verder 'n vraag of die ooreenkomste in die vereistes werklik 'n aanduiding gee 
van 'n besondere dienswerk vir weduwees. Is die vereistes wat in 5:9-10 gestel 
word, nie net 'n nadere kwalifisering van 5:5-6, dit is 'n kwalifisering van weduwees 
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wat op God hoop, wat dag en nag in smekinge bly en nie lewendig dood is nie (vgl 
5:5-6: ~AlTIKEV trri 8EOV Kai TTpocrµtVEI Taic; 5E~O"EO'IV Kai raic; TTpocrwxaic; VUKTO<; Kai 
~µtpac;)? 

Die afleiding uit die verskil/e tussen die vereistes vir ouderlinge en die vereistes vir 
weduwees sou ook bevraagteken kon word. Dit is inderdaad so dat die vereistes, 
naamlik "die voete van die heiliges gewas het, verdruktes gehelp het" op die terrain 
van barmhartigheidsdiens le. Wanneer die vereistes egter deeglik ontleed word, lyk 
dit asof die vereistes wyer strek as barmhartigheidsdiens. Daar word uitdruklik 
vereis dat 'n weduwee getuienis moet he van "goeie werke" en die vereistes word 
afgesluit met die vereiste dat sy "elke goeie werk nagestreef het". 

• Die lys van weduwees word nie verklaar teen die agtergrond van die vals leer wat in 
Efese verkondig is nie, terwyl die vals leraars heel waarskynlik in 5:15-16 ter sprake 
is (vgl re'.!> avr1KE1µ£v(!) ). 

14.5.3 Beoordeling van die derde verstaansmoontlikheid 

Positief 
• Verstaansmoontiikheid 3 erken dat die betekenis van x~pa KmaAEytcrew -uit die 

konteks afgelei moet word. 

• Hierdie verstaansmoontlikheid berus op 'n deeglike uiteensetting van die 
gedagtestruktuur waarin gewys word dat dit gaan oor twee kategoriee weduwees 
wat op versorging aanspraak kan maak. 

Moontlike leemtes 
• Hierdie verstaansmoontlikheid berus op die aanname dat x~pa KaraAEytcrew verwys 

na weduwees wat permanent versorg moet word; dit word egter nie uitdruklik in die 
teks gese nie. 

• Die teks stel nie onomwonde dat dit gaan oor die versorging van die weduwees nie; 
dit is 'n afleiding wat uit die konteks gemaak word. 

• Hierdie verstaansmoontlikheid gee nie 'n oortuigende verklaring vir die baie spesi
fieke vereistes wat vir weduwees gestel word om op die lys geplaas te word nie. Die 
vraag waarom weduwees eers kinders moes groat gemaak het en getuienis van 
gasvryheid meet he om vir versorging deur die gemeente te kwalifiseer, bly steeds 
onbeantwoord. 

14.6 Gevolgtrekking 
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• By die opweeg van hierdie drie standpunte word al drie as geoor/oof en 
eksegeties houdbaar bevind. Oor die eksegetiese oortuigingskrag van elkeen 
van hierdie standpunte bestaan daar egter meningsverskil. 

• Die drie verstaansmoontlikhede lei tot drie verskillende gevolgtrekkings. 
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o Verstaansmoontlikheid 1: 'n Gemeente meet sorg dra dat die nodige 
strukture (of besondere dienste) daar is om te verseker dat in die 
gemeente geed omgesien word na "hulpeloses" socs die weduwees in 
1 Timoteus 5. Geslagtelikheid behoort in die besondere dienste in hierdie 
verband nie 'n rel te speel nie. 

o Verstaansmoontlikheid 2: 1 Timoteus 5:9-10 getuig daarvan dat vroue 
oor wie daar goeie getuienis is, offisieel aangewys kan word om 
barmhartigheidswerk in die gemeente te verrig. Sulke vroue is nie in die 
besondere diens (van diaken) gestel nie, maar verrig dienswerk op 
diakonale terrein. 

o Verstaansmoontlikheid 3: Paulus verwys in 1 Timoteus 5:9 met die 
weduwees wat op 'n lys geplaas meet word, na weduwees wat op 'n 
permanente basis deur die gemeente versorg moes word. 

14.7 Toepassing op geslagtelikheid in die besondere dienste 

14.7.1 Verstaansmoontlikheid 1: Om uit Paulus se voorskrifte oor die "lys van 
dienende weduwees" die afleiding te maak dat daar ook vandag so 'n besondere 
diens moet wees, en dat dit die plek is waar gelowiges wat vroulik is en 
weduwees is, in 'n besondere diens kan en mag dien, is ongeldig. Paulus is in 
1 Timoteus 5 nie besig om dogmatiese en altyd geldende uitsprake te maak oor 
in watter dienste vroue kan dien nie. Hy is bloat besig om vir 'n konkrete situasie 
van destyds en op grand van die benarde posisie waarin 'n weduwee in daardie 
kultuur beland het, praktiese maatreels te skep om te verseker dat hierdie 
kategorie "hulpeloses" nie oor die hoof gesien word nie. 

14.7.2 Verstaansmoontlikheid 2: Na analogie van die weduwees van 1 Timoteus 5:9-
10 kan vroulike lid mate sender om in die besondere diens van diaken gestel te 
word, offisieel aangewys word om dienswerk op diakonale terrein te verrig. 

14.7.3 Verstaansmoontlikheid 3: Daar is nie in 1 Timoteus 5 enige aanduidings of 
vroue in die besondere dienste mag dien of nie mag dien nie. 
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Hoofstuk 15 
EKSEGESE EN HERMENEUSE VAN ROMEINE 16:1-2 

Grieks UBS4 1933/53-Vertalina 1983/92-Vertalina 
~uvicrrriµ1 <SE: uµiv ct>o~11v Ek beveel by julle aan ons Ek beveel ans suster Febe wat 

T~v ME.A.<p~v ~µc'.i:Jv, oucrav suster Febe, wat 'n dienares is dienaar is in die gemeente in 

[Kai) iSICtKOVOV T~<; van die gemeente in Kenchree, by julle aan. 
Kenchree, 2dat julle haar 20ntvang haar socs dit mense 

EKKAflcria<; r~<; £v KEVXPEai<;, ontvang in die Here, socs dit wat in die Here glo, betaam, 
2 iva aUT~V TTpOO'iSE~f10'9E Ev die heiliges betaam, en haar en staan haar by in enige saak 
Kupi(Jl 6~iw<; rc'.i:Jv 6yiwv Kai bystaan in elke saak waarin sy waarin sy julle hulp nodig kry, 

- , - ' 't " julle nodig mag he. Want sy want sy was vir baie, en oak TTapacrTflTE aurn EV CJl CV 
Uµc'.i:Jv XPri~n TTpc'.tyµar1· Kai was vir baie 'n beskermster en vir my, tot steun. 

yap aur~ TTpocrran<; oak vir my. 

TTOMc'.i:Jv EyEVli9f1 Kai £µo0 
aurnu. 

15.1 Die argument van Romeine 
Die brief begin met die gebruiklike (maar uitsonderlike lang) aanhef (1 :1-7). Daarna 
volg die danksegging waarin Paulus God dank vir die gelowiges in Rome (1 :8-12). In 
1:3-17 gee hy 'n aanloop tot die hoofbetoog en noem oak die tema van die brief (1:16-
17). Daarna beredeneer Paulus die feit dat alle mense, Jade en nie-Jode, skuldig staan 
voor God (1 :18 - 3:20), maar dat God diegene wat glo, uit genade vryspreek (3:21 -
4:25). In Hoofstukke 5-8 sit hy uiteen dat gelowiges as vrygespreektes nuwe mense is. 
In Hoofstukke 9-11 verduidelik hy wat die posisie van die Joodse volk is. Vervolgens 
handel hy oor verskillende fasette van Christenskap in praktyk (12:1 - 15:13). Daarna 
maak hy verskillende mededelings, onder andere oar sy plan om Rome te besoek 
(15:14-33), hy stuur verskeie groeteboodskappe en rig laaste opdragte (16:1-23), en 
eindig die brief met 'n lofprysing (16:25-27). 

Die deel waarop die fokus tans val, 16:1-2, is dus die begin van die groeteboodskappe 
en laaste opdragte aan die einde van die brief. 

15.2 Die ontstaan van Romeine 
Paulus skryf hierdie brief aan die gelowiges in Rome. Paulus self was nog nie in Rome 
nie, en ook nie een van die ander apostels nie. Sommige van die gelowiges wat hulle in 
Rome bevind het, het waarskynlik van elders, waar hulle tot bekering gekom het, na 
Rome gereis en hulle daar gevestig. Dit kan ook wees dat sommige van die gelowiges 
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in Rome ender diegene was wat op Pinksterdag in Jerusalem tot bekering gekom het 
(Hand 2:10). Rondreisende predikers socs Akwila en Priscilla (Hand 18:2; Rom 16:3-5) 
het waarskynlik oak die gelowiges in Rome besoek en ender hulle gewerk. Paulus skryf 
die brief terwyl hy nag in Korinta is. Dit was dus teen die einde van sy derde 
sendingreis, kart voordat hy na Jerusalem teruggekeer het (Hand 20:3; Rom 15:25; 
16:1). Hy het verskeie oogmerke met die brief gehad: hy wou die gelowiges in Rome 
bemoedig en veral homself en sy prediking aan hulle bekendstel. Die brief bevat 
daarom 'n baie duidelike en omvattende uiteensetting van hoe Paulus die evangelie 
verkondig het. Sy selfbekendstelling was nie om dowe neute nie: hy was van plan om 
in Rome en nag verder wes tot in Spanje te gaan werk. 

15.3 Die eerste lesers van die Romeinebrief en hulle wereld 
Rome van 56 nC was 'n bedrywige wereldstad met 'n beraamde inwonertal van tussen 
1 en 1,5 miljoen. Die bevolkingsamestelling was taamlik kosmopolities van aard, met 
ongeveer 60 000 Jade as deel van die bevolking. Keiser Nero (54-68) was in die tyd 
wat Paulus die Romeinebrief skrywe (55-56 nC) aan bewind. Hierdie vroee jare van 
Nero se regering verteenwoordig 'n periode van hoogbloei in die geskiedenis van die 
Romeinse Ryk. Later (64 nC) sou Nero die Christ1;me van 'n brand beskuldig wat groat 
dele van Rome verwoes het. Hiermee het die Christenvervolging met keiserlike 
goedkeuring begin. 

Dit is onbekend wie die evangelie vir die eerste keer in Rome verkondig het en 
wanneer. Dit lyk onwaarskynlik dat die gemeente deur Paulus, Petrus of een van die 
ander apostels gestig is. Die ontstaantyd van die gemeente was egter v66r 49 nC, want 
die Romeinse skrywer Suetonius berig in sy boek oar die lewe van keiser Klaudius dat 
die keiser in 49 nC al die Jade uit Rome v.erban het, omdat hulle voortdurend oproer 
veroorsaak het vanwee die onrusstoker Chrestus. Hierdie besluit van die keiser vind 
oak weerklank in die Bybel, as Paulus vir Priscilla en Akwilla (wat vanwee die keiserlike 
bevel uit Rome gevlug het) in Korinta ontmoet (Hand 18:2). 

Handelinge 2:10 verwys na mense uit Rome wat met die uitstorting van die Heilige 
Gees in Jerusalem teenwoordig was. Onder die eerste 3 000 bekeerlinge was dus 
moontlik oak die stigterslede van die gemeente in Rome. Die uitgebreide groetelys in 
Romaine 16 (terwyl Paulus nag nooit in Rome was nie) kan moontlik dui op 'n 
dinamiese migrasieproses in die Romeinse Ryk, waardeur gelowiges van ander 
gemeentes by die gemeente in Rome aangesluit het. Nege van die name wat in die 
groetelys genoem word, kom oak in ander briewe van Paulus voor. 

Die gemeente in Rome het hoofsaaklik uit bekeerlinge uit die geledere van nie-Jode 
bestaan, maar die gemeente het oak waarskynlik heelwat Joodse Christene gehad. Dit 
is waarskynlik dat baie van die lidmate oorspronklik mense van nie-Joodse afkoms was 
wat die Joodse geloof aangeneem het. Later het hulle Christene geword. lndien die 
gemeente in Rome saamgestel was uit Joodse Christene en bekeerlinge van nie
Joodse afkoms sou dit Paulus se uitvoerige bespreking van die Jade in die 
Romeinebrief verklaar (9:1 - 11 :32), asook die verdeeldheid in die gemeente oar 
bepaalde voorskrifte met betrekking tot kos en feesdae (14:1 -15:13). 
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15.4 Tersaaklike eksegese van Romaine 16:1-2 
Paulus meld die mense aan wie hy persoonlik bekend was in die lang groetelys wat by 
Romeine 16:1 begin. In hierdie lys kom na vore onder meer die diensbaarheid van 
Christene aan mekaar, die liefdevolle band tussen gelowiges en die belangrike plek 
wa~ gelowiges uit elke kultuur en geslag in die kerk gespeel het. 

Febe was vermoedelik die draer en afleweraar van die Romeinebrief. Sy sou die brief 
in Rome gaan aflewer en daarom sluit Paulus hierdie kort getuigskrif oor haar lewe in. 

Die woord vir diaken (016Kovoc:;) is in hierdie geval 'n manlike vorm wat dui ~ 'n 
"tegniese" (generiese) gebruik van die woord.159 Die frase ''wat diaken is" (oucrav 
01aKovov) word in Grieks eerder as 'n statiese frase gebruik wat 'n diensposisie aandui; 
die frase oOcrav OIOKOVOV dui dus hier nie op die aktiwiteit van dienswerk nie. Die 
verbinding tussen diaken en die gemeente in Kenchree (oocrav 01aKovov rAc; E:Kl<Aricriac; 
rAc; E:v KEyxpwic;) plaas die verwysing na Febe as 016Kovoc:; waarskynlik buite die 
konteks van bloot persoonlike dienslewering. Paulus verwys ook na haar as 
"beskermster'' (npocrr6m;) wat van dieselfde stam kom as die woord "npoicrr1iµ1" wat in 
Romeine 12:8 en 1 Tessalonisense 5:12 op leidinggewing en voorgangerskap dui. 
Hierdie benamin~ dui waarskynlik aan dat sy as 016Kovoc:; 'n erkende vorm van 
dienswerk verrig. 60 

Die woord 016Kovoc:; is egter in die Nuwe Testament en in die vroee kerk gebruik om 
feitlik elke vorm van dienswerk te benoem: gewone kelners (Luk 10:40; Joh 2:5,9), 
Christus as 016Kovoc:; van die Jode (Rom 15:8), Paulus as 016Kovoc:; van Christus 
(Rom 1 :1 ), Paulus en Apollos albei 016Kovo1 van God en sy kerk (1 Kor 3:5). Ook 
Timoteus (1 Tess 3:2), Tigikus (Kol 4:7) en Epafras (Kol 1 :7) word elk as 016Kovoc:; 
gei"dentifiseer. Nie een van hulle (sover bekend ook nie Tigikus en Epafras nie) was in 
die besondere diens van diaken nie. Van die meer as 30 keer q51t 016Kovoc:; in die Nuwe 
Testament gebruik word, dien dit slegs vier keer as benaming vir die besondere diens 
van diaken (Fil 1:1; 1Tim3:8,12,13). 

Dit is dus nie duidelik of Febe 'n besondere diens (diakones) beklee het in die kerk van 
Korinte (waarvandaan Paulus hierdie brief skrywe) nie. Sy verrig egter wel diens in 'n 
buurgemeente, Kenchree, die hawestad net oos van Korinte. Paulus is self oak deur 
haar diens ondersteun. 

159 Die Griekse woord i516Kovoc; is sowel manlik as vroulik. Daar bestaan nie 'n vroulike vorm i51aK6v11 
nie. Om na 'n vroulike persoon te verwys, word die vroulike vorm van die lidwoord gebruik: ~ 
i516Kovoc; (vgl Liddell & Scott se Leksikon). 

160 As 1516Kovoc; kon sy iemand wees wat dienswerk in die gemeente van Kenchree gedoen het binne 
die kategorie van vroue wat in 1 Timoteus 3:11 genoem word. Die feit dat sy vir baie mense, en ook 
vir Paulus, 'n rrpoa;6T1c; ("beskermster'') was, kom ooreen met 'n faset van die moontlike dienswerk 
van weduwees volgens 1 Timoteus 5:10 ("verdruktes help"); vgl egter ook die verskillende 
verstaansmoontlikhede van 1 Timoteus 5:10 hier bo. Hiervolgens kon Febe dus 'n weduwee in die 
gemeente van Kenchree wees wat gelowiges wat swaargekry het, gehuisves het, dalk ook 
deurreisendes, soos Paulus, en hulle teen vyandiggesinde mense beskerm het. 
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15.5 Gevolgtrekking 
Vroue soos Febe het in die eerste gemeentes 'n gewaardeerde plek ingeneem. Daar is 
n6g in Romaine 16 n6g elders in die Nuwe Testament bewys dat vroue besondere 
dienste verrig het. Dit maak dit dus onwaarskynlik (maar nie onmoontlik nie) dat Febe 
in die tegniese sin van die woord 'n "diaken" was. 

15.6 Toepassing op geslagtelikheid in die besondere dienste 
Die gegewens oor Febe in Romaine 16:1-2 is onvoldoende om op grond daarvan enige 
gevolgtrekking oor vroue en die {diaken)diens te maak. 

Om te bepaal watter rol geslagtelikheid vandag in die beroeping tot die besondere 
dienste moet vervul, is dit egter nie van deurslaggewende belang om te weet of Febe in 
die tegniese sin van die woord diaken was nie. 'n Standpunt wat Febe se bewese 
diakenskap as bewysgrond nodig het om op grond daarvan vroue ook tot die diens van 
diaken toe te laat, sou neerkom op die toepassing van "die regulerende beginsel" (vgl 
3.2.3.1.1). 
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Hoofstuk 16 
EKSEGETIESE EN HERMENEUTIESE GEVOLGTREKKINGS 

In hierdie hoofstuk word die eksegetiese en hermeneutiese gevo'lgtrekkings saamgevat 
(16.1 ), en daarna word op grond van hierdie gevolgtrekkings twee afsonderlike, 
oorkoepelende gevolgtrekkings oor geslagtelikheid in die besondere dienste gemaak 
(16.2). 

16.1 Samevatting van eksegetiese en hermeneutiese gevolgtrekkings 
Eerstens word die eksegetiese gevolgtrekkings van elke onderdeel van die boek 
saamgevat. Direk daarna word die hermeneutiese gevolgtrekkings saamgevat deur die 
implikasie van die betrokke gevolgtrekking(s) vir geslagtelikheid in die besondere 
dienste te formuleer. " 

16.1.1 Ou-Testamentiese gegewens (vg I 5.6) 
In die Ou Testament speel geslagtelikheid wel 'n rol by die "amp" van profeet, priester 
en koning: 

• Priester: Daar is geen getuienis dat vroue as wettige priesters van die Here 
gedien het nie. Op sigself werp hierdie gebrek aan getuienis weinig lig op die 
vraagstuk van geslagtelikheid in die besondere dienste; dit kan egter tog 
implikasies he. 

• Profeet: Daar is getuienis van vroue wat as profete opgetree het. Hierdie feit 
kan moontlik implikasies he vir die vraagstuk oor geslagtelikheid in die 
besondere dienste. 

• Koning: Daar is geen getuienis dat vroue as wettige konings gedien het nie, 
maar wel getuienis dat enkele vroue in leiersposisies was. Hierdie feit kan 
implikasies he vir die vraagstuk oor geslagtelikheid in die besondere dienste. 

Die Ou-Testamentiese dienste van kan nie direk ge"identifi~eer word met of oorgedra 
word op die Nuwe-Testamentiese dienste van onderskeidelik ouderling, Woordbedie
naar en diaken nie. In Christus het die dienste van koning, profeet en priester 'n 
bepaalde vervulling verkry. 

Die implikasie van bogenoemde gegewens is dat daar nie 'n direkte verband is tussen 
die Ou-Testamentiese dienste van koning, profeet en priester en die van ouderling, 
Woordbedienaar en diaken nie. Daar is egter 'n indirekte verband in die sin dat die 
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besondere dienste vir die Nuwe-Testamentiese kerk bepaalde elemente van die Ou
Testamentiese dienste van profeet, priester en koning bevat. Die openbaringshistoriese 
verband tussen die Ou en die Nuwe Testament speel hierin 'n belangrike rol. 

16.1.2 Die vrou in die Evangelies (vgl 6.9) 
In navolging van Jesus se optrede teenoor vroue mag vroue nie as minderwaardig ten 
opsigte van mans beskou of hanteer word nie. Hierdie gelykwaardigheid behels nie 
noodwendig dat mans en vroue dieselfde roeping en taak van die Here ontvang nie. 

Die implikasie hiervan is dat die oorweging van die gegewens oor die vrou in die 
Evangelies nie uitsluitsel gee oar die vraag of vroue vandag tot besondere dienste 
geroep kan word nie. 

16.1.3 Efesiers 5:21-33 (vgl 7.5 en 7.6) 
Paulus stel die onderdanigwees-opdrag as 'n praktiese gevolg van die feit dat die kerk 
die liggaam is van Christus, haar Hoof (Ef 1 :22; 5:23). Paulus wys telkens op die impli
kasies van Christus se hoofskap: 

• Christus word as die enigste Kurios in die huweliksverhouding geproklameer 
deurdat man en vrou aan mekaar onderdanig moet wees uit eerbied vir Christus 
(Ef 5:21). ' · 

• Die onderdanigheid wat die vrou teenoor haar man moet betoon, word op twee 
wyses gekwalifiseer: (1) dit moet as model neem die onderdanigheid van die 
kerk teenoor Christus, en (2) dit moet verstaan word in terme van (en as keersy 
van) die opdrag aan die man om sy vrou lief te he soos Christus sy bruid, die 
kerk, lief het. 

• Die man se hoofskap oor die vrou moet Christus se hoofskap oor die kerk 
weerspieel deurdat hy homself vir sy vrou la at "kruisig", en haar "voed en 
versorg". In praktyk beteken dit dat die man verstandige en liefdevolle leiding in 
die huwelik behoort te gee. Waar 'n vrou op spesifieke terreirie meer gawes as 
haar man het, behoort sy haar gawes ten voile te kan aanwend, en wel op s6 'n 
wyse dat sy nie daardeur haar erkenning van haar man se hoofskap in gedrang 
bring nie. 

Hiermee het Paulus gewys dat die huwelik 'n sigbare illustrasie van Christus se 
hoofskap oor sy kerk is. Met sy opdragte het hy oak veroorsaak dat daar mettertyd 'n 
einde sou kom aan die samelewingskode oar die huwelik waarin die vrou geminag is. 

Uit Efesiers 5:21-33 kan nie direk afgelei word of die vrou in die besondere dienste 
mag dien al dan nie. Dit werp wel eerstens waardevolle lig op hoe Christus se hoofskap 
oar sy kerk die vrou se optrede jee·ns haar man bepaal, en die man se optrede jeens sy 
vrou (vgl 1.1.6.10). Tweedens is dit duidelik dat die vrou en die man se rolle in die 
huwelik nie omruilbaar is nie, maar dat daar 'n beperking op die vrou se handelswyse 
le: sy kan nie hoof van haar man word nie. En oak 'n beperking op die man: hy moet 'n 
hoof vir sy vrou wees soos Christus dit vir die kerk is. 
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Die implikasies van hierdie standpunt is die volgende: 

• Die feit dat daar onderskeidende opdragte aan man en vrou in die huwelik is, 
kan nie net so oorgedra word op die vrou se kerklike funksionering nie. Tog bied 
dit binne die geheel van die openbaringshistoriese raamwerk oar die kerklike 
funksionering van vroue en mans belangrike bydraende getuienis. In hierdie 
verband moet in aanmerking geneem word dat die verhouding van die vrou tot 
haar hoof/Hoof in Efesiers 5:21-35 haar posisie in die huwelik pertinent binne die 
raamwerk van God se koninkryk (Christus se hoofskap) stel. Hierdie feit werp 
wel belangrike lig op die verstaan van ander verbandhoudende Skrifgegewens. 

• Die feit dat die hoofskap van die man en die onderdanigheid van die vrou geyk 
moet wees op die verhouding tussen Christus as Hoof en die kerk as sy 
liggaam, hou die volgende in: 

o Die man se leiding aan sy vrou binne die huwelik moet met liefde en sorg en 
selfverloening geskied, net soos Christus sy kerk lei. Die eis van liefdes
optrede in navolging van Christus beperk dus die man se leidinggewing, 'n 
beperking wat hy met liefdevolle onderdanigheid moet aanvaar. 

o Die vrou se onderdanigheid impliseer nie slaafse onderhorigheid nie. Sy 
moet ruimte he om haar gawes voluit te beoefen. Tog, soos die kerk in 
liefdevolle onderwerping aan Christus van harte gewillig is om haarself nie in 
Christus se plek te stel nie, so is dit oak met die vrou in die huwelik. Sy sal 
haar gawes op so 'n wyse aanwend en gebruik dat sy daarmee aantoon dat 
sy haar man se hoofskap erken en in ag neem. Daar is dus bepaalde 
beperkings op die aanwending en gebruik van die vrou se gawes wat sy met 
liefdevolle onderdanigheid moet aanvaar. Wat hierdie beperkings is, word 

· nie in Efesiers 5 gestel nie. Daar is egter ander plekke in die Skrif wat 
daaroor handel. 

16.1.4 1 Petrus 3:1-7 (vgl 8.5 en 8.6) 
Die perikoop 1 Petrus 3:1-7 gee 'n toepassing van die algemene opdragte vir die 
huwelik (vgl Ef 5 en Kol 3) in baie besondere omstandighede: (1) 'n Vrou se plig as 
haar man onredelik (en/of ongeJowig) is: Preek vir horn sander woorde, met jou leefstyl, 
en (2) 'n man se plig teenoor sy vrou in 'n samelewing waar diskriminasie teen die vrou 
aanvaarbare en algemene praktyk is: Moenie neersien op haar nie, maar bewys eer 
aan haar, omdat jy weet dat julle voor God gelykelik erfgename van die lewe is. 

Die beginsels op grand van hierdie riglyn is duidelik: (1) As God vir jou 'n opdrag gee 
oar jou verhouding met jou huweliksmaat, mag die uitvoering van daardie opdrag nooit 
afhanklik wees van jou maat se optrede teenoor jou nie. (2) 'n Lisensie wat die 
samelewing mag gee om veronregtend teenoor jou maat op te tree, is geen vrypas om 
dit maar te doen nie; God eis dat jy julle gelyke erfgenaamskap van die lewe voor Hom 
demonstreer deur eer aan jou (swakker) maat te bewys. 
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Dit blyk dat God die Heilige Gees vir Petrus as skrywer lei om nie net opdragte vir 
huweliksmaats te gee vir hulle verhouding met mekaar in en ten spyte van die sondige 
samelewing waarin hulle hulle bevind nie, maar om daarmee saam ook die beginsels te 
stel wat uiteindelik daartoe sal lei dat huweliksmaats mekaar in geen opsig as 
minderwaardig be~kou nie. 

Die implikasies van bogenoemde oorwegings is die volgende: 

• Uit 1 Petrus 3:1-7 kan nie direk afgelei word of die vrou in die besondere dienste 
mag dien al dan nie. Hierdie Skrifdeel werp wel lig op hoe die vrou se optrede 
jeens haar man moet wees, en die manse optrede jeens sy vrou. 

• Die feit dat daar onderskeidende opdragte aan man en vrou in die huwelik is, 
kan nie net so oorgedra word op die kerklike funksionering van die vrou nie. 

• Die opdrag aan die man om verstandig met sy vrou saam te lewe is 'n 
bevestiging van die opdrag van Efesiers 5:25 dat hy binne die huwelik met 
liefde, sorg en selfverloening aan sy vrou leiding moet gee. Trouens, in 1 Petrus 
3:7 word die opdrag versterk: in sy leidinggewing moet hy aan sy vrou ook eer 
betoon. 

• Die beklemtoning van die gelowige man en vrou se gelyke erfgenaamskap van 
die lewe sluit weer aan by die getuienis van Galasiers 3:28 dat sowel man as 
vrou in Christus een is en deel het aan die genadeverbond van God. Oor die 
gebruik van die vrou se gawes maak 1 Petrus 3:7 niks bekend nie. Ander 
Skrifdele moet daaroor geraadpleeg word. 

16.1.5 Galasiers 3:26-29 (vgl 9.6 en 9. 7) 
Die twee groeperings slaaf/vryman en man/vrou versterk die uitgangspunt dat alma/ 
wat in Jesus Christus glo, deel het aan die belofte aan Abraham. Galasiers 3:28 het 'n 
baie spesifieke betekenis vir die verstaan van Skrifgedeeltes wat handel oar die 
verhouding tussen man en vrou. In Skrifdele waar gestel word dat (i) die man die hoof 
van die vrou is (vgl bv Ef 5; 1 Kor 11 ); (ii) dat die vrou aan die man onderdanig moet 
wees (vgl bv 1 Kor 14; Ef 5; Kol 3:18) en dat (iii) die vrou moet swyg (vgl bv 1 Kor 14 
en 1 Tim 2) sou dit in stryd wees met Galasiers 3:28 as aanvaar word dat die Skrifdele 
daarop dui dat die vrou nie soos die man deel in die verlossing van Christus nie. Almal 
wat in Christus glo, oak vroue, deel in die belofte aan Abraham. 

lndien Galasiers verstaan word dat vroue, net soos mans, deel in Christus se 
verlossing, dan is die implikasie dat hierdie Skrifdeel nie handel oar die kwessie of die 
vrou in die besondere dienste mag dien of nie. Galasiers 3:26-29 werp wel lig op die 
feit dat alle gelowiges, oak vroue, in Christus deel het aan die verbondsbeloftes aan 
Abraham. In die lig van hierdie waarheid sou met reg gevra kan word of daar regtens _ 
op enige ander terrain - ook wat die besondere dienste in die kerk betref - enige 
onderskeid tussen man en vrou getref kan word. Die antwoord op hierdie vraag is egter 
nie in Galasiers 3:26-29 nie. 
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16.1.6 1 Korintiers 11 :2-16 (vgl 10.5 en 10.6) 
Oor die verstaan van 1 Korintiers 11 :2-16 is daar deels eenstemmigheid. Oor die 
volgende gevolgtrekkings is daar eenstemmigheid: 

• Dit gaan in hierdie perikoop oor die prinsipiele hoofskap van die man. 

• Die vrou se posisie ten opsigte van die man is nie vernederend nie, maar juis 'n 
heerlike posisie wat God aan haar skenk. 

• In 'n gemeente het mans en vroue mekaar nodig en is die een nie bo die ander 
verhewe nie. 

• Op grand van die feit dat vroue in die gemeentelike samekoms gebid en 
geprofeteer het, kan afgelei word dat daar nie 'n algehele verbod op praat deur 
vroue in die gemeentelike samekoms was nie. 

• Die perikoop gee geen aanduiding dat vroue wat gebid en geprofeteer het, in 'n 
besondere diens gestel was nie. 

Oor die vraag of hierdie erkenning insluit dat sy in die besondere dienste mag dien of 
nie; is die antwoorde uiteenlopend: 

• Verstaansmoontlikheid 1 kom tot die konklusie dat dit wel kan - op voorwaarde 
dat sy in die uitvoeting van haar dienswerk nie haar erkenning van haar man se 
hoofskap ·ender verdenking plaas nie. 

• Verstaansmoontlikheid 2 konkludeer dat 1 Korintiers 11 nie uitsluitsel gee oor 
die moontlikheid van vroue in die besondere dienste nie, aangesien die bid en 
profeteer waarna in die perikoop verwys, dui op die deelname van 
gemeentelede en nie die optrede van persona in die besondere dienste nie. 

• Daar is ook 'n derde verstaansmoontlikheid, naamlik dat die bid en profeteer in 
die perikoop verwys na die optrede van vroue buite die gemeentelike 
samekomste (vgl 11.4.1.1) en dat die perikoop dus nie getuig van die optrede 
van persona in die besondere dienste nie. 

16.1.7 1 Korintiers 14:26-40 (vgl 11.6 en 11.7) 
Daar is eenstemmigheid dat vroue in die gemeentelike samekoms van Korinta 
geprofeteer, gebid, gepraat en in tale gespreek het, en dat die swyggebod (14:34-35) 
dus nie op 'n algehele stilswye dui nie; die >-.a>-.ifv (14:34) verwys na 'n gekwalifiseerde 
"praat". 

Oor wat hierdie "gekwalifiseerde praat" is, is daar twee standpunte en daar is eenstem
migheid daaroor dat albei die standpunte gesien kan word as geoorloof en eksegeties 
houdbaar: 

• Volgens die een standpunt verwys die verbod op >-.a>-.ifv (14:34) na die verbod 
op die beoordeling van profesiee. Die opdrag aan vroue om in die gemeentelike 
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samekoms te swyg, betaken dus dat vroue nie aan die beoordeling van profe
siee in gemeentelike samekomste mag deelneem nie. Die implikasie Van hierdie 
standpunt is dat vroue in die lig van 1 Korintiers 14:34 nie in die besondere 
diens van regering mag funksioneer nie, omdat die beoordeling van profesiee 
verband hou met die ouderlinge se toesig oor die gesonde leer en dus eie aan 
die regeerdiens is (vgl 1.1.6.6). 

• Volgens die ander standpunt verwys 'Aa'AEiv (14:34) na die manier waarop vroue 
tydens die gemeentelike samekomste vrae gevra het en op hierdie wyse hulle 
mans se hoofskap in gedrang gebring het. Die implikasie van hierdie standpunt 
is dat die perikoop geen uitsluitsel bied oor die vraag of vroue in die besondere 
dienste mag funksioneer nie. Daar word egter afgelei dat 'n vrou, as sy wel in 
die besondere dienste funksioneer, dit s6 moet doen dat sy nie haar man se 
hoofskap oor haar moet misken nie. 

16.1.8 1Timoteus2:8-15 (vgl 12.6 en 12.7) 
Daar is twee standpunte oor hoe 1 Timoteus 2:8-15 ten opsigte van geslagtelikheid in 
die besondere dienste verstaan moet word, en daar is eenstemmigheid daaroor dat 
hierdie twee standpunte geoorloof en eksegeties houdbaar is: 

• Verstaansmoontlikheid 1: Vroue behoort, vanwee die besondere posisie wat 
aan hulle gegee is, in onderskeid van mans, nie in die gemeentelike 
samekomste die Woord te verkondig, onderrig te gee of gesag uit te oefen nie. 
Die taak - lering (Woordverkondiging) en gesaguitoefening - is opgedra aan 
opsieners/ ouderlinge in die gemeente (1 Tim 3:1,30). Die implikasie van hierdie 
verstaansmoontlikheid is dat vroue in die gemeente nie in 'n besondere diens 
waarby daar enige sprake van gesag of leidinggewing betrokke is mag funk
sioneer nie (vgl 1.1.6.6). 

• Verstaansmoontlikheid 2: Paulus handel in 1 Timoteus 2:8-15 oor die gedrag 
van mans en vroue in die algemeen en spesifiek in die huwelik, en nie in die 
eerste plek oor hulle gedrag in die eredier:ts nie. Paulus gee in hierdie perikoop 
positiewe voorskrifte vir.die verhouding binne die huwelik om daarmee die vals 
leer wat in Efese aangaande die huwelik verkondig is, te bestry. Die perikoop 
1 Timoteus 2:8-15 beklemtoon, soos elders in die Skrif, die hoofskap van die 
man en die eis dat die vrou haar man se hoofskap moet erken. Die implikasie 
van hierdie verstaansmoontlikheid is dat 1 Timoteus 2:8-15 nie handel oor die 
besondere dienste nie. Die perikoop hou egter wel in dat die vrou op geen wyse 
- ook wanneer sy in die besondere dienste sou funksioneer - haar erkenning 
van haar man se hoofskap in gedrang mag bring nie. Net so mag die man in sy 
dienswerk nie sy selfopofferende liefde vir sy vrou in gedrang bring nie. 

16.1.9 1Timoteus3:1-16 
Geen gevolgtrekking kan uit 1 Timoteus 3 met oetrekking tot geslagtelikheid in die 
besondere dienste gemaak word nie. 
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16.1.10 1 Timoteus 5:3-16 
Daar is drie standpunte oor hoe 1 Timoteus 5:3-16 verstaan moet word ten opsigte van 
geslagtelikheid in die besondere dienste, en daar is eenstemmigheid daaroor dat al 
drie hierdie standpunte geoorloof en eksegeties houdbaar is: 

• Verstaansmoontlikheid 1: 'n Gemeente moet sorg dra dat die nodige strukture 
(of besondere dienste) bestaan om te verseker dat daar in die gemeente goed 
gesorg word vir "hulpeloses" (soos die weduwees in 1 Timoteus 5). Die 
implikasie van hierdie verstaansmoontlikheid is dat die kwessie oor geslag
telikheid in die besondere dienste nie hier 'n rol speel nie, omdat Paulus in 
1 Timoteus 5 nie besig is om dogmatiese en altyd geldende uitsprake te maak 
oor in watter dienste vroue kan funksioneer nie. Hy is eerder besig om vir 'n 
konkrete situasie van destyds en in die lig van die benarde posisie waarin 'n 
weduwee in daardie kultuur beland het, praktiese maatreels te skep om te 
verseker dat hierdie kategorie "hulpeloses" nie oor die hoof gesien word nie. 

• Verstaansmoontlikheid 2: 1 Timoteus 5:9-10 getuig daarvan dat vroue oor wie 
daar goeie getuienis is, offisieel aangewys kan word om barmhartigheidswerk in 
die gemeente te verrig. Sulke vroue is nie in die besondere diens (van diaken) 
gestel nie, maar verrig dienswerk op diakonale terrain. Die implikasie van 
hierdie verstaansmoontlikheid is dat vroulike lidmate sender om in die 
besondere diens van diaken gestel te word, offisieel aangewys kan word om 
dienswerk op diakonale terrain te verrig. 

• Verstaansmoontlikheid 3: Paulus se verwysing in 1 Timoteus 5:9 na die wedu
wees wat op 'n lys moet kom, dui op weduwees wat op 'n permanente basis 
deur die gemeente '{ersorg moes word. Die implikasie van hierdie verstaans
moontlikheid is dat 1 Timoteus 5 nie relevant is vir die vraag of vroue in die 
besondere dienste mag dien nie. 

16.1.11 Romeine 16:1-2 
Vroue soos Febe het in die eerste gemeentes 'n gewaardeerde plek ingeneem. Daar is 
n6g in Romeine 16 n6g elders in die Nuwe Testament bewys dat vroue besondere 
dienste verrig het. Dit maak dit dus onwaarskynlik (maar nie onmoontlik nie) dat Febe 
in die tegniese sin van die woord "diaken" was. Die implikasie van hierdie 
verstaansmoontlikheid is dat die gegewens oor Febe in Romaine 16:1-2 onvoldoende 
is om op grond daarvan enige gevolgtrekking oor vroue in die besondere dienste te 
maak. Om te bepaal watter rol geslagtelikheid vandag in die beroeping tot besondere 
dienste moet vervul, is dit egter nie van deurslaggewende belang om te weet of Febe in 
die tegniese sin van die woord diaken was nie. 'n Standpunt wat Febe se bewese 
diakenskap (of nie-diakenskap) as bewysgrond nodig het om vroue ook vandag toe te 
laat om diaken te wees of nie, sou neerkom op die toepassing van "die regulerende 
beginsel" (vgl 3.2.3.1.1 ). 
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16.2 Gevolgtrekking oor geslagtelikheid in die besondere dienste. 
16.2.1 Openbaringshistoriese samevatting 

1. By die skepping maak God bekend dat man en vrou gelykes is, met die 
differensiasie dat die man die leiding moet neem, en die vrou moet optree as sy 
hulp wat by horn pas. Volgens die een standpunt geld hierdie skeppingsordening 
vir mans en vroue oor die algemeen; volgens die ander standpunt geld dit slags 
vir die huweliksverhouding. 

2. By die sondeval het die man sy hoofskap versaak, toe die vrou wederregtelik die 
leiding geneem het. Die gevolg van die sondeval is dat die man se hoofskap 
neig tot heerssug, en die vrou, in plaas van onderdanigheid, neig om oor die 
man te wil hears. 

3. God openbaar dat Hy, benewens die diens van alle gelowiges, ook besondere 
dienste in sy kerk gee, en manse daartoe roep. 

4. Niemand het van nature in hom-/haarself enige hoedanigheid wat hom/haar 
geskik maak vir 'n besondere diens nie (oak nie op grand van sy/haar geslag 
nie). 

5. Die Heilige Gees gee op die regte tyd die regte gawes aan die kerk. 

6. Die Heilige Gees gee die gawes aan wie Hy wil. 

7. Die Heilige Gees gee vandag die nodige gawes om in die besondere dienste te 
dien. Nie alle persona wat hierdie gawes ontvang, word deur God geroep om in 
die besondere dienste te dien nie. 

8. Die Skrifbeginsels vir die verhouding tussen man en vrou het implikasies vir die 
vraagstuk oar geslagtelikheid in die besondere dienste. Volgens die een 
standpunt openbaar God dat vroue nie tot die besondere dienste geroep word 
nie, maar dat hulle gawes op ander maniere aangewend behoort te yyord. 
Volgens die ander standpunt openbaar God dat geslagtelikheid nie 'n rol speel in 
die roeping om in die besondere dienste te dien nie. 

16.2.2 Hoofskap as belangrike openbaringshistoriese tema 
Benewens bogenoemde bree openbaringshistoriese lyne is daar oak die volgende 
openbaringshistoriese temas wat by die bestudering van geslagtelikheid in die Bybel ter 
sprake is. 

16.2.2.1 Christus se hoofskap as vertrekpunt 
Die prinsipiele vertrekpunt van hierdie studie is dat Christus as enigste Hoof van die 
kerk manse tot die besondere dienste roep en deur hulle sy regering aan die kerk 
bedien (vgl 1.1.6.5 en 1.1.6.9; vgl ook NGB Art 31 ). Hierdie prinsipiele vertrekpunt 
behoort oak neerslag te vind in die wyse waarop die besondere dienste in die kerke 
ingerig word en funksioneer. Van begin tot einde behoort die besondere dienste so 
ingerig te wees en te funksioneer dat dit geen twyfel laat nie dat Christus die enigste 
Hoof van sy kerk is. Hierdie uitgangspunt geld oak vir die siening van geslagtelikheid in 
die besondere dienste. 
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In die Skrif maak die Here dit bekend dat die man-vrouverhouding (geslagtelikheid) die 
hoofskap van Christus op 'n besondere wyse afbeeld. 

16.2.2.2 Hoofskap in die huwelik 
Die duidelikste openbaring van Christus se hoofskap is in Efesiers 5:21-33. In Efesiers 
5 word geleer dat die verhouding tussen man en vrou in die huwelik 'n sigbare 
illustrasie is van die verhouding tussen Christus en sy kerk (vgl 7 .5). "Die man is die 
hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die kerk" (Ef 5:23), en "soos die kerk 
aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig 
wees." 

Uit Efesiers 5:31 blyk dit dat die hoofskap van die man oor sy vrou iets is wat God 
reeds by die skepping gegee het. Die feit dat "die man sy vader en sy moeder verlaat 
en sy vrou aankleef' (Gen 2:24), wys daarop dat die man die leiding neem in die 
vorming van 'n nuwe gesin wat onder sy eie hoofskap sal staan (vgl 5.3.3). Die 
hoofskap van die man in die huwelik is dus 'n Godgegewe werklikheid. Hy is die een 
wat in die huwelik die leiding moet neem. Ook die vrou se hulpskap (Gen 2:18) is 'n 
Godgegewe werklikheid. Sy is die een wat haar man liggaamlik, geestelik en 
emosioneel moet aanvul (vgl 5.3.1) en haar aan sy leiding moet onderwerp (Ef 5:22). 

Die feit dat die man hoof is en sy vrou die hulp is wat by horn pas, maak egter nie een 
van die twee meerderwaardig of minderwaardig nie. Sowel man as vrou is in Christus 
gelykelik kinders van God en as sodanig mede-erfgename van sy verbondsbeloftes 
(Gal 3:38; 1 Pet 3:7). Tog bly die man hoof en die vrou hulp, en die twee rolle is nie 
uitruilbaar nie. Die man se hoofskap beteken egter nie oorheersing nie, en die vrou se 
hulpskap beteken ook nie slaafse onderhorigheid nie. Dit blyk alreeds by die skepping 
dat die man se hoofskap liefdevolle leidinggewing behels (vgl 5.3.3). In Efesiers 5:25 
word die liefdesdiens van die hoofskap verder beklemtoon deurdat die mans vermaan 
word om hulle vroue lief te he soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe vir haar 
gegee het. 

By die sondeval het die vrou egter wederregtelik die leiding geneem en het die man sy 
hoofskap versaak deur die vrou se leiding te volg (vgl 5.4.1 ). Hierdie feit wat implisiet in 
Genesis 3:6-13 aanwesig is, word eksplisiet in 1 Timoteus 2:14 vermeld. Die gevolge 
van die sondeval het daarom ook die man-vrouverhouding direk geraak. As gevolg van 
die sonde neig die man se hoofskap om heerssug te word en hunker die vrou daarna 
om haar man se leidinggewende posisie in te neem (vgl 5.4.2).161 

161 Met hierdie gevolge van die sonde moet by die kwessie van geslagtelikheid in die besondere dienste 
deeglik rekening gehou word en moet alle betrokkenes hulleself voortdurend ondersoek. Weerspieel 
die manier waarop leiding in die besondere dienste tot uiling kom werklik die voorbeeld van Christus 
se hoofskap of vertoon di! trekke van heerssug? Tot watter mate kan die ywer van vroue wat tot die 
besondere dienste toegang wil he, toegeskryf word aan die hunkering om die leidinggewende 
posisie van die man in te neem? En: tot watter mate kan die ywer van mans wat die toelating van 
vroue tot die besondere dienste teenstaan, toegeskryf word aan die neiging tot heerssug by die 
man? 
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16.2.2.3 Hoofskap in die gemeentelike samekomste 
In 1 Korintiers 11 :3-15 word 'n nuwe dimensie van hoofskap na vore gebring: God is 
die hoof van Christus; Christus is die hoof van elke man; die man is die hoof van die 
vrou (1 Kor 11 :3). In 1 Korintiers 11 word dan duidelik gemaak dat die gesags
verhouding tussen God en Christus as Middelaar en hoof van die nuwe mensheid in die 
gemeentelike samekomste weerspieel moet word in die verhouding tussen man en 
vrou (vgl 10.4.2.2). 'n Vrou wat deur haar optrede in die gemeentelike samekoms die 
hoofskap van die man in gedrang bring, bring dus die gesag van God in gedrang (vgl 
10.4.4). Dieselfde gebeur as die man deur sy optrede sy selfopofferende liefde vir sy 
vrou in gedrang bring: dan doen hy sy Hoof, Christus, oneer aan. Wanneer die vrou se 
optrede egter daarvan getuig dat sy die man se hoofskap erken, is daar goeie orde in 
die gemeentelike samekoms, sodat selfs die engele hulle daaroor verbly (vgl 10.4.5). 
Net so as die man deur die uitoefening van sy hoofskap sy selfopofferende liefde vir sy 
vrou bewys - dan is daar goeie orde in die gemeentelike samekoms. 

Op watter manier moet 'n vrou in die gemeentelike samekoms daarvan getuig dat sy 
die man se hoofskap erken? 

By die beantwoording van hierdie vraag loop die wee uiteen: 
Verstaansmoontlikheid 1 konkludeer dat dit gaan oar die verhouding 
tussen alle mans en alle vroue, terwyl Verstaansmoontlikheid 2 kon
kludeer dat dit gaan oar die verhouding tussen man en vrou in die 
huwelik. Hierdie verskil le ten grondslag van die feit dat die res van 
die gevolgtrekking nie gelykluidend is nie. 

Terwille van oorsigtelikheid word die twee gevolgtrekkings in twee 
parallelle kolomme aangebied. 

Verstaansmoontlikheid 1 Verstaansmoontlikheid 2 
In 1 Korintiers 11 word 'n baie spesifieke Die feit dat daar onderskeidende opdragte 
kultuurgerigte gedragskode genoem, aan man en vrou in die huwelik is (bv Ef 5, 
naamlik dat die vrou haar hoof moet bedek Kol 3, 1 Pet 3), kan nie net so op die vrou 
wanneer sy bid of profeteer (vgl 10.4.1 ). In se kerklike funksionering oorgedra word 
1 Timoteus 2:8-15, wat eweneens oor die nie. Die voile aanwending van haar gawes 
optrede van mans en vroue in die is nie in stryd met Efesiers 5 nie - op voor-
gemeentelike samekoms handel (vgl waarde dat haar funksionering nie haar 
12.4.2.2), 162 word egter 'n gedragskode man se hoofskap misken nie. 
voorgeskryf wat nie op kulturele gebruike 
berus nie, maar op God se skeppingsorde Die feit dat die hoofskap van die man en 
en op die sondeval (vgl 12.4.2.4.3). Die die onderdanigheid van die vrou geyk 
voorskrif is dat sy nie in die gemeentelike moet wees op die verhouding tussen 
samekomste onderrig mag gee of gesag Christus as Hoof en die kerk as sy lig-
oar die man maQ uitoefen nie (VQI Qaam, beteken dat daar ruimte moet wees 

162 In hierdie Afleidingsmoontlikheid word, in navolging van die meeste verklaarders, daarvan uitgegaan 
dat 1Timoteus2:8-15 oor die gemeentelike samekomste gaan (vgl 10.4.2.2). 
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12.4.2.4.2). Soos in 1 Korintiers 11 gaan 
dit ook in 1 Timoteus 2 nie slegs oor 
getroude mans en vroue nie maar oor alle 
mans en vroue (vgl 12.4.2.5). 

16.2.3 Praktiese implikasies 

Verstaansmoontlikheid 1 
16.2.3.1(1) Die implikasie in 'n neutedop 
Vroulike lidmate, ten einde die hoofskap 
van die man in woord en daad te erken, 
behoort nie in die besondere dienste van 
ouderling of Woordbedienaar te dien nie. 
Dit beteRen egter nie dat vroue alle onder
rig en leidinggewing verbied word nie. Wat 
spesifiek verbied word, is dat vroue in die 
openbare samekomste van die gemeente 
onderrig gee. 

In soverre as wat ook die diakonale diens 
leidinggewing aan die gemeente behels, 
behoort vroue, in erkenning van die man 
se hoofskap, ook nie as diakens te dien 
nie. Die gawes van barmhartigheid wat 
vroulike lidmate ontvang het, kan op orde
like wyse op diakonale terrain aangewend 
word sander dat sulke vroue as diakens 
geroep en bevestig word. Soos die wedu
wees van 1 Timoteus 5:9 kan vroue deur 

vir die vrou om op elke terrain - ook in die 
besondere dienste - haar gawes aan te 
wend, met erkenning van haar man se 
hoofskap. Dit geld ook vir 1 Korintiers 11 
(die vrou se optrede in die gemeentelike 
samekoms) en 1 Petrus 3:7 (die vrou se 
gelyke erfgenaamskap van die lewe). Die 
getuienis van hierdie Skrifdele kom daarop 
neer dat daar ruimte moet wees vir die 
vrou om op elke terrain - ook in die 
besondere dienste - haar gawes, met 
erkenning van haar man se hoofskap, te 
gebruik. Oak 1 Timoteus 2:8-15, wat 
handel oor die gedrag van mans en vroue 
in die algemeen en spesifiek in die huwelik 
(vgl 12.4.3.1-7) dui daarop dat die vrou op 
geen wyse - ook wanneer sy in die 
besondere dienste sou funskioneer - haar 
erkenning van haar man se hoofskap in 
qedranq maq brinq nie. 

Verstaansmoontlikheid 2 
16.2.3.1 (2) Die implikasie in 'n neutedop 
Geslagtelikheid op sigself speel nie 'n 
deurslaggewende rol by die bepaling van 
wie tot die besondere dienste verkiesbaar 
is nie. Skrifgegewens gee geen verbod of 
verhindering waarom vroulike gelowiges 
nie tot die besondere dienste verkies kan 
word nie - op voorwaarde dat die 
getroude vrou in haar diensuitvoering nie 
haar erkenning van haar man se hoofskap 
regtens onder verdenking bring nie, net 
soos die man ook nie deur sy optrede op 
alle terreine sy selfopofferende liefde vir 
sy vrou in gedrang mag bring nie. 

193 



Hoofstuk 16: Eksegetiese en hermeneutiese gevolgtrekkings 

die diakonie op 'n lys van dienende vroue 
geplaas word. Hierdie vroue kan dan 
besondere barmhartigheidswerk onder 
leiding van die diakonie in die gemeente 
behartig. Indian die dienswerk van diakens 
egter so gewysig sou word dat dit nie 
leidinggewing insluit nie, verval die 
grootste beswaar teen vroulike lidmate as 
diakens. 
16.2.3.2(1) Met betrekking tot die diens 

van ouderling en Woord
bedienaar 

Wat betaken dit in praktyk dat vroue nie in 
die gemeentelike samekomste mag onder
rig gee of oor die man gesag mag uitoefen 
nie? Om hierdie vraag te beantwoord, 
moet eers 'n ander vraag beantwoord 
word, naamlik: By wie berus die taak om 
in die gemeentelike samekomste onderrig 
te gee en oor die gemeente gesag uit te 
oefen? Uit Skrifdele soos 1 Timoteus 3:1,3 
en 5:17 (vgl 1.1.3.3.2.1) is lering (Woord
verkondiging) en regering (die bediening 
van gesag aan die gemeente) take wat 
spesifiek aan die opsieners/ouderlinge en 
Woordbedienaars (vgl 1.1.3.2.2) opgedra 
is. Dit betaken dat vroulike lidmate, ten 
einde die hoofskap van die man in woord 
en daad te erken, nie in die besondere 
dienste van ouderling of Woordbedienaar 
behoort te dien nie. 

Dit betaken egter nie dat vroue alle 
onderrig en leidinggewing verbied word 
nie. Die Skrif gee immers goeie getuienis 
van vroue wat wel onderrig gegee het: 
Priscilla het saam met Akwila aan Apollos 
onderrig gegee (Hand 18:26); in Titus 2:3 
kry ouer vroue die opdrag om jonger vroue 
te leer; volgens Kolossense 3:16 moet alle 
gelowiges mekaar leer en vermaan. Hier 
in 1 Timoteus 2:8-15 gaan dit egter oor 
optrede tydens gemeentelike samekom
ste. Wat dus soesifiek verbied word, is dat 

16.2.3.2(2) Met betrekking tot die diens 
van ouderling en Woord
bedienaar 

Die feit van die hoofskap van die man oor 
sy vrou verhinder die vrou nie om in 'n 
besondere diens te dien nie, aangesien 
die uitoefening van die diens deur die vrou 
nie betaken dat sy enige heerskappy voer 
nie. Sy bedien, net soos die man, slags 
die hoofskap van Christus in en aan die 
kerk. Ten opsigte van haar man respek
teer sy steeds die leiding van die man in 
hulle huwelikslewe - anders kwalifiseer sy 
nie. Dit geld ook van die man: as hy sy 
huis nie goed regeer nie (sy vrou nie 
selfopofferend lief het en sy huis liefdevol 
lei volgens die voorbeeld van Christus 
nie), kwalifiseer hy nie. 

Op die vraag: Hoe moet die vrou die 
hoofskap' van haar man erken? is die 
antwoord dus: Deur in hulle huwelikslewe 
en in die openbaar (soos bv in die 
erediens) s6 op te tree dat niemand met 
reg die afleiding kan maak dat sy nie haar 
man se hoofskap aanvaar nie. Al is sy 
bedienaar van die Woord of ouderling, 
moet sy steeds haar man se liefde, 
leiding, onderrig, vertroostLng en besker
ming hoog ag en moet sy horn steeds eer 
en gehoorsaam wees net soos die ge
meente aan Christus onderdanig is.163 

163 Die formulier vir die huweliksbevestiging dra aan die vrou op om haar man lief te he, te eer en 
gehoorsaam te wees in alles wat reg en billik is (Psalmboek 2003:153). 
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vroue in die openbare samekomste van 
die gemeente onderrig gee. Vroulike 
lidmate wat die gawes van lering ontvang 
het, behoort hulle gawes dus steeds in die 
gemeente aan te wend, byvoorbeeld by 
kategese, jeugsorg en leidinggewing aan 
jonger vroue. 

Oat die swygopdrag aan die vrou haar van 
die ouderlingdiens uitsluit, word verder 
bevestig deur 1 Korintiers 14:26-40. In 
1 Korintiers 14:34-35 word vroue verbied 
om in die gemeentelike samekomste te 
praat, maar - anders as in - 1 Timoteus 
2:11-12 - word die verbod spesifiek binne 
die raamwerk van die beoordeling van 
profesiee gegee (vgl 11.4.1.2). Vroue mag 
dus nie aan die beoordeling van profesiee 
deelneem nie. Hierby moet in gedagte 
gehou word dat die beoordeling van 
profesiee, oftewel toesig oar die gesonde 
leer, 'n taak is wat spesifiek tot die diens 
van opsieners/ouderlinge behoort (vgl 
1.1.3.3.2.1 ). 1 Korintiers 14:26-40 bevestig 
dus dat vroulike lidmate nie in die beson
dere diens van ouderlinge behoort te dien 
nie. 

16.2.3.3(1) Met betrekking tot die diens 
van diaken 

Wat van die diens van diaken? Kan 
vroulike lidmate as diakens dien? Om op 
hierdie vraag te antwoord, moet die 
volgende in ag geneem word: 

• Die diakens word tot die diens van 
barmhartigheid en nie tot die leer- of 
regeerdiens geroep nie. Daarom het 
die diakendiens as sodanig nie met die 
uitoefening van gesag of dan met 
"hoofskap" te doen nie. Dit sou 
beteken dat die "swyggebod" van 
1 Korintiers 14 en 1 Timoteus 2 nie 'n 
beperking op haar deelname aan die 
diakonale diens plaas nie. 

• Daar is dan oak Qoeie SkrifQetuienis 

In 1 Korintiers 14:34 verwys die verbod op 
/l.a/l.Eiv (14:34) na die manier waarop vroue 
tydens die gemeentelike samekomste 
vrae gevra het en sodoende hulle mans se 
hoofskap in gedrang gebring het (vgl 
11.4.2.1-3). Op sigself bied die perikoop 
geen uitsluitsel oar die vraag of vroue in 
die besondere dienste mag funksioneer 
nie. lndien 'n vrou egter op grand van 
ander Skrifdele wel in die besondere 
dienste kan dien, impliseer 1 Korintiers 14 
dat sy dit s6 moet doen dat niemand met 
reg - gegewe die konvensies van die 
ontwikkelingsfase van die betrokke kultuur 
- die afleiding kan maak dat sy nie haar 
man se hoofskap aanvaar nie. 

16.2.3.3(2) Met betrekking tot die diens 
van diaken 

Geslagtelikheid op sigself speel nie 'n 
deurslaggewende rol om te bepaal wie tot 
die besondere dienste, ook die van 
diaken, verkiesbaar is nie. Die volgende 
voorwaarde bly egter geld: die getroude 
vrou mag in haar diensuitvoering nie haar 
erkenning van haar man se hoofskap 
regtens ender verdenking plaas nie. 

Bogenoemde siening word oak deur 
1 Timoteus 5:3-16 bevestig. Hierdie 
perikoop laat blyk dat 'n gemeente sorg 
meet dra dat die nodige strukture (of 
besondere dienste) bestaan om te 
verseker dat daar in die gemeente goed 
omgesien word na "hulpetoses" (socs die 
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van vroue wat op diakonale terrain 
werksaam was, byvoorbeeld Febe (vgl 
15.4) en die dienende weduwees van 
1 Timoteus 5 (vgl 14.4.2). 

• Tog is daar in die Bybel geen direkte 
getuienis van vroue wat as diakens 
gedien het nie (vgl 13.4.3). 

Aan die ander kant blyk dit uit die kerkreg
telike deel van die studie dat dit ook die 
diakens se taak is om die onderlinge 
hulpverlening en gemeenskap in die 
gemeente te inisieer, te koordineer, te 
bestuur en mense daartoe toe te rus (vgl 
1.1.3.3.2.3.2). Daar is dus 'n mate van 
leidinggewing by die diens van diakens 
ingesluit. Dat dit die geval is, word beves
tig deur die bevestigingsformulier waarin 
die gemeente opgeroep word om hulle "in 
die beoefening van die gemeenskap van 
die heiliges deur die diakens te laat lei". 
Dit blyk dus dat die diakens nie maar net 
self die barmhartigheidsdiens in die ge
meente behartig nie, maar die gemeente 
daarin lei en bestuur. 

16.2.3.4(1) Praktiese gevolge 

In praktyk kan een van twee wee opge
gaan word: 

1) Die gawes van barmhartigheid wat 
vroulike lidmate ontvang het, kan op 
ordelike wyse op diakonale terrain 
aangewend word sender dat sulke 
vroue as diakens geroep en bevestig 
word. Soos die weduwees van 1 Timo-

weduwees in 1 Timoteus 5; vgl 14.4.1.1-
4 ). 164 In hierdie manier van sorg en diens 
!ewer speel geslagtelikheid nie 'n rol nie. 
Paulus is in 1 Timoteus 5 nie besig om 
dogmatiese en altyd geldende uitsprake te 
maak oor die vraag in watter dienste vroue 
kan dien nie; hy is eerder besig om vir 'n 
konkrete situasie van destyds en teen die 
agtergrond van die benarde posisie waarin 
'n weduwee in daardie kultuur beland het, 
praktiese maatreels te skep om te 
verseker dat hierdie kategorie "hulpeloses" 
nie oor die hoof gesien word nie. 

Ook die gegewens oor Febe in Romaine 
16:1-2 bevestig dat die inligting onvol
doende is om op grand daarvan enige 
gevolgtrekking oor vroue in die besondere 
dienste te maak (vgl 15.4 ). Om te bepaal 
watter rol geslagtelikheid vandag in die 
beroeping tot die besondere dienste moet 
vervul, is dit egter nie van deurslagge
wende belang om te weet of Febe in die 
tegniese sin van die woord diaken was 
nie. 'n Standpunt wat Febe se bewese 
diakenskap (of nie-diakenskap) as bewys
grond nodig het om vroue ook vandag toe 
te laat om diaken te wees of nie, sou neer
kom op die toepassing van "die regule
rende beginsel" (vgl 3.2.3.1.1 ). 

16.2.3.4(2) Praktiese gevolge 

In gemeentes waar dit met vrede en tot 
opbou kan gebeur, kan lidmate wat ander
sins kwalifiseer, ongeag geslag, tot die 
besondere dienste beroep en daarin 
bevestig word. 167 

Vroue wat die innerlike roeping tot die 
besondere dienste het en wat andersins 
kwalifiseer, kan en maq hulle ook daartoe 

164 Dit kan ook wees dat Paulus se verwysing in 1 Timoteus 5:9 na weduwees wat op 'n lys geplaas 
moet word, dui op weduwees wat op 'n permanente basis deur die gemeente versorg moes word. 

165 In navolging van Calvyn kan sulke dienende vroue "diakonesse" genoem word. 
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teus 5:9 kan hulle deur die diakonie op met verdere studie bekwaam. '00 

'n lys van dienende vroue geplaas 
word en kan hulle besondere barmhar-
tigheidswerk ender leiding van die 
diakonie in die gemeente behartig.165 

2) Die diens van diakens meet gewysig 
word dat alle bestuurstake daaruit 
verwyder word. Dit sal ender meer in
hou dat die bevestigingsformulier van 
diakens in hierdie opsig gewysig word 
en dat 'n spesiale reeling ten opsigte 
van Artikel 38 van die Kerkorde 166 

getref meet word. lndien leidinggewing 
nie (meer) deel van die diakonale 
diens uitmaak nie, verval die grootste 
beswaar teen vroulike lidmate as 
diakens. Solank vroue nie die leiding in 
die kerk neem nie, gee sy immers 
erkenning aan die man se hoofskap en 
daardeur oak erkenning aan die hoof
skap van Christus oar die qemeente. 

166 Artikel 38 lui ender meer: "As die aantal ouderlinge klein is, kan die diakens deur plaaslike reeling by 
die kerkraad getel word." 

167 Soos altyd meet hierby die Bybelse beginsel dat die eenheid van die gemeente 'n hoer prioriteit 
geniet as die uitlewing van persoonlike gawes, in berekening gebring word. 

168 Die innerlike roeping meet deur die uiterlike roeping bevestig word. Die uiterlike roeping vind plaas 
na opregte gebed, na goeie ondersoek, volgens die beskikbaarheid van gawes, die nood van die 
bediening, eiesoortige omstandighede en die verkiesing deur die gemeente. Bo alles is dit die 
vrymag en soewereiniteit van God wat mense in sy kerk roep en gebruik. In die rapport van 1988 het 
die opstellers, na deeglike studie, dit socs volg ender woorde gebring: "Dit is die Here wat sy 
diensknegte roep en hulle met gawes van sy Gees toerus om in sy kerk en koninkryk te dien. Soos 
Hy dit ten tye van die Ou- en moontlik in die Nuwe-Testamentiese kerk gedoen het - al was dit by 
wyse van uitsondering - s6 kan Hy in sy vrymag vandag ook neg vroue in sy diens roep en gebruik." 
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Hoofstuk 17: lmplikasies 

Hoofstuk 17 
IMPLIKASIES 

Hierdie hoofstuk bied eers 'n opsomming van gegewens wat uit die studie na vore 
gekom het (17 .1 ). Daarna word die ooreenstemmings en verskille saamgevat en 
geweeg (17.2). Vervolgens word die moontlike implikasies vir kerke uitgespel (17.3). 
Ten laaste word 'n finale gevolgtrekking gemaak (17.4) 

17.1 lnleiding 
Op grand van hierdie studie wat onderneem is, blyk die volgende: 

1. Ten opsigte van die tersaaklike kerkregtelike aspekte is daar ooreen
stemming oor die volgende aspekte: die oorsprong, aard, wesenlike 
komponente, doel en inhoud, die gesag van die besondere dienste, asook 
oor die onderskeid tussen algemene en besondere diens, en die besondere 
dienste en xapicrµma. 

2. Ten opsigte van die Skrifbeskoulike vertrekpunte in terme van die 
gereformeerde belydenis is daar volledige instemming dat die Bybel die 
Woord van God is, dat dit ewig en altyd geldend is, dat dit deur die Heilige 
Gees ge"inspireer is, en dat dit tydgerig, maar nie tydgebonde is nie. 

3. Ten opsigte van die hermeneutiese vertrekpunte wat vir die eksegese en die 
hermeneuse tersaaklik is, is daar volle ooreenstemming. 

4. Oar geslagtelikheid by die "amp" van profeet, priester en koning in die Ou 
Testament word eenstemminge afleidings gemaak. 

5. Wat die diens van die vrou volgens die Evangelies betref, is daar volledige 
ooreenstemming dat 

o in navolging van Jesus se optrede teenoor vroue, vroue nie as minder
waardig ten opsigte van mans beskou of hanteer mag word nie; 

o hierdie gelykwaardigheid nie noodwendig behels dat mans en vroue die
selfde roeping en taak van die Here ontvang nie; 

o dit wat uit die Nuwe Testament en spesifiek die Evangelies duidelik word 
oar die diens van die vrou, nie uitsluitsel gee oor die vraag of vroue 
vandag tot besondere dienste geroep kan word nie; 
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o die feit dat Jesus geen vrou as een van die twaalf dissipels geroep het 
nie, op sigself nie uitsluitsel gee oor die vraag of vroue vandag tot 
besondere dienste geroep kan word of nie. 

5. Ten opsigte van die oorgrote meerderheid Nuwe-Testamentiese Skrifdele 
wat eksegeties en hermeneuties ondersoek is, is daar ooreenstemming oar 
hoe die Skrifdele verstaan meet word. • 

6. Orie Skrifdele (1 Kor 14:26-35; 1 Tim 2:8-15; 3:3-16) word verskillend 
verstaan, maar al die verstaansmoontlikhede wat aangebied is, word in die 
lig van die voorveronderstellings en uitgangspunte as geoorloof en ook 
eksegeties houdbaar beskou. Dit is dus slegs oor die eksegetiese oortui
gingskrag dat daar verskil van mening is. 

7. Een Skrifdeel (1 Tim 3:1-16) kan op drie maniere verstaan word, maar die 
Skrifdeel bied op op sigself nie genoeg inligting om 'n finale keuse tussen die 
drie verstaansmoontlikhede te maak nie. · 

8. Oar hoe 1 Timoteus 5:3-16 ten opsigte van geslagtelikheid in die besondere 
dienste verstaan meet word, is daar drie standpunte. Daar is egter eenstem
migheid daaroor dat al drie hierdie standpunte geoorloof en eksegeties houd
baar is. 

9. In die finale gevolgtrekkings word verskil oar die antwoord op die vraag of 
vroue in die besondere dienste mag funksioneer. 

17.2 Die ooreenstemming en verskille saamgevat en geweeg 
Die ooreenstemming en verskille wat uit die studie hier bo geblyk het, word socs volg 
saamgevat: 

17.2.1 Ooreenstemming 

• Daar is volledige ooreenstemming oar die tersaaklike kerkregtelike aspekte. 

• Daar is volledige ooreenstemming oar die Skrifbeskoulike en hermeneutiese 
vertrekpunte wat vir die eksegese en die hermeneuse geld. 

• In die eksegese en hermeneuse wat volgens die Skrifbeskoulike en hermeneu
tiese vertrekpunte en volgens houdbare eksegese gedoen is, is daar grootliks 
ooreenstemming oar wat die Skrif leer oar geslagtelikheid in die besondere 
dienste. 

Ooreenstemming geweeg 
Hoewel uit die studie blyk dat daar in baie opsigte ooreenstemming is ten opsigte van 
die rol van geslagtelikheid in die besondere dienste, is die vraag of hierdie ooreen
stemming gewig dra - of dit ooreenstemming in wesenlike sake is. Die volgende is 
duidelik: 
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1. Wanneer daar in kerke, soos in hierdie studie, ooreenstemming oor Skrifbeskoulike 
en hermeneutiese verfrekpunt~ is, dui dit op 'n betekenisvolle eenheid. In die lig van 
die gereformeerde belydenis oor die Skrif en die verstaan van die Skrif (veral NGB 
Art 2-7) sou eenheid iii die kerke nie haalbaar wees as daar op hierdie punt verskille 
was nie. 

2. Die verstaan van Skrifdele soos Galasiers 3:26-29, 1 Korintiers 11 :2-16 en Romeine 
16:1-2 het die potensiaal om tot groat verdeeldheid in kerke te lei. Wanneer kerke, 
soos in hierdie studie, die oorgrote deel van relevante Skrifdele op dieselfde wyse 
verstaan, bied dit egter 'n grondslag vir betekenisvolle eenheid. 

3. Die ooreenstemming oor tersaaklike kerkregtelike aspekte, soos in hierdie studie, is 
eweneens noodsaaklik vir die eenheid in en ender kerke. lndien daar verskille sou 
wees oor die oorsprong, aard, wesenlike komponente, die doel en inhoud, en die 
gesag van die besondere dienste, asook oor die onderskeid tussen algemene en 
besondere diens, en die besondere dienste en xapicrµOTa, sou dit maklik kon lei tot 
groat verdeeldheid. 

17.2.2 Verskille 

• Die feit dat daar ooreenstemming is oor die tersaaklike kerkregtelike aspekte, 
het nie daartoe gelei dat die gevolgtrekkings waartoe gekom Is, dieselfde is nie. 

• Die feit dat die eksegese en hermeneuse volgens bostaande vertrekpunte 
gedoen is en dat bevind is dat die eksegese en hermeneuse eksegeties 
houdbaar is, het nie daartoe gelei dat alle Skrifdele dieselfde verstaan word en 
dat gevolgtrekkings oor geslagtelikheid in die besondere dienste dieselfde is nie. 

Verskille geweeg 
Dit is belangrik dat nie net die ooreenstemming soos dit in hierdie boek na vore kom, 
geweeg word nie; ook die verskille moet geweeg word: 

1. Die drie gedeeltes waaroor daar in hierdie studie verskil word, naamlik 
1 Korintiers 14, 1 Timoteus 2 en 1 Timoteus 5 het 'n sentrale plek in die 
verstaan van geslagtelikheid in die besondere dienste. Die feit dat hierdie 
gedeeltes verskillend verstaan word, dra in 'n groat mate daartoe by dat tot 
verskillende gevolgtrekkings gekom word oor die vraag of vroue in die 
besondere dienste mag dien. Die vraag is of hierdie verskille op verdeeldheid 
dui. 

2. Wat inhoudelike verskille betref, is reeds hier bo in 16.2.2.3 daarop gewys 
dat een verstaansmoontlikheid die verwysings na man en vrou in die 
betrokke Skrifdele as slegs op die huwelik toepaslik beskou (met ander 
woorde: slegs vir die verhouding tussen die man en sy vrou, en die vrou en 
haar man). Die ander verstaansmoontlikheid kom egter tot die gevolgtrekking 
dat die verwysings na man en vrou in die betrokke Skrifdele ook handel oor 
mans en vroue in die algemeen (met ander woorde dat die Skrif 'n prinsipiele 
uitspraak gee oar die verhouding tussen die man en die vrou). Hierdie 
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meningsverskil hou direk verband met verskillende vertolkings van die detail
eksegese van bepaalde Skrifdele (veral 1 Kor 11 en 1 Tim 2). Die gevolg 
hiervan is verder dat die openbaringshistoriese verbindingslyne tussen die 
tersaaklike Skrifdele verskillend verstaan word. 

Die deelnemers aan die navorsing stem saam dat die verskil nie die gevolg is van 'n 
verskil in Skrifbeskoulike of hermeneutiese vertrekpunte nie. Dit is oak nie die gevolg 
van onhoudbare wetenskaplike eksegese nie. Daar word alleen verskil oar watter 
verstaansmoontlikheid eksegeties die mees oortuigende is. Verskille oar die 
oortuigingskrag van eksegese hoef egter nie tot kerklike verdeeldheid te lei nie. 

17.3 Moontlike implikasie vir kerke 
17.3.1 Geen teenoorstaande waarhede in God se openbaring nie 
Wanneer eksegete in hulle navorsing oar die vraagstuk of vroue in die besondere 
dienste mag dien, getrou volgens die gestelde uitgangspunte eksegese doen en hulle 
eksegese wetenskaplik houdbaar is 169 en daar steeds tot verskillende gevoltrekkings 
gekom word, is die vraag of daar aanvaar moet word dat al die gevoltrekkings korrek 
kan wees. Dit bring weer die vraag na vore of daar meer as een waarheid kan wees. 

In hierdie studie word aanvaar dat God se Woord sy openbaring van die vasstaande, 
onveranderlike waarheid oar Homself, sy wil en ans verlossingsweg bevat. God weer
spreek Homself nie in sy Woord nie, en gee daarom oak nie twee teenoorstaande 
"waarhede" oar 'n saak nie. 

Wanneer eksegete by meer as een verstaansmoontlikheid van God se openbaring oar 
'n saak uitkom, kan dit met die volgende verband hou: 

• Die Skrif kan alleen verklaar word met die onderskeidingsvermoe (die gawe van 
interpretasie [donum interpretationis]) wat die Heilige Gees gee. Vanwee die 
sondigheid en gebreke, oak van gelowige verklaarders van die Skrif, word die 
vermoe om suiwer volgens die openbaring te verstaan, verdof. Oak dit wat God 
openbaar, word ten spyte van alle pogings tot ontlediging, deur verklaarders 
eiewillig verstaan. Eksegete moet dus voortdurend in ontlediging van alle 
voorafopgestelde idees, weer na die Skrif toe teruggaan, op soek na dit wat God 
werklik openbaar. 

• God gee sy openbaring oar 'n saak dikwels op so 'n wyse dat Hy dieselfde saak op 
verskillende plekke in die Bybel vanuit verskillende hoeke belig. Dit is daarom 
belangrik dat eksegete Bybeldele nie in isolasie bestudeer nie, maar so ver as 
moontlik alle tersaaklike Skrifdele in hulle openbaringshistoriese samehang 
ondersoek. In die openbaringshistoriese verbinding staan sekere Skrifdele meer in 
die sentrum en is ander rneer periferaal. Om hierdie openbaringshistoriese verbin
dingslyne so te trek dat God se openbaring verstaan word, is deel van die donum 

169 Vgl die definisie van "eksegeties houdbaar" in punt 4.2. 

202 



Hoofstuk 17: lmplikasies 

interpretationis waarvoor die leiding van die Gees voortdurend afgebid meet word. 
Dit mag dus wees dat eksegete van mekaar bly verskil omdat 

o hulle oar die openbaringshistoriese verbindingslyne van Skrifgegewens 
verskil; 

o hulle nog nie alle relevante Skrifgegewens (deeglik genoeg) in aan
merking neem nie. 

Kortom: Die verskillende eksegetiese resultate bevestig net weer dat die eksegese 
nog nie afgehandel is nie. 

• God se openbaring is nie bedoel om vir alle aangeleenthede 'n (volledige) antwoord 
te gee nie. Die gevaar bestaan daarom dat die Skrif 66rvra kan word. As eksegete 
dan vanuit dieselfde Skrifbeskoulike en hermeneutiese vertrekpunte oor die 
aanvaarbaarheid en eksegetiese houdbaarheid van die verstaansmoontlikhede van 
die verskillende Skrifdele verskil, moet die moontlikheid oorweeg word dat die Skrif 
op hierdie punt 66rvra word. In so 'n geval behoort kerke in sinode nie 'n besluit te 
neem wat een verstaansmoontlikheid sanksioneer en die ander as ketters verklaar 
nie. Eksegetiese verskille behoort immers nie die oorsaak van verdeeldheid in kerke 
te wees nie. Dit geld oak vir die kwessie van geslagtelikheid in die besondere 
dienste: kerke meet uitmaak of die verskille eksegeties van aard is of nie. 

17.3.2 Die pad vorentoe 
.17 .3.2.1 Gesindhede 

• In die paging om te bepaal wat die Skrif leer oar geslagtelikheid in die beson
dere dienste, meet dit duidelik blyk dat daar by almal 'n besef van eie 
sondigheid en swakheid is. Dit pas gelowiges nie om in hierdie paging mede
gelowiges wat 'n ander standpunt huldig, te etiketteer of om groepvorming te 
bewerk nie. Dit pas veral nie as daardie gelowiges ems maak met genoemde 
voorveronderstellings en daar instemming is dat die eksegese wat deur hulle 
gedoen is, eksegeties houdbaar is nie. Elke gelowige meet hieroor die 
volgende vir hom-/haarself se: "As ek meet erken dat iemand se navorsing 
bloat eksegeties vir my minder oortuigend is as my eie, meet dit my tot groat 
versigtigheid maan in my beoordeling." 

• Selfondersoek en 'n bewustheid van eie sondigheid en gebrokenheid behoort 
oak kerklike vergaderings en meerdere vergaderings wat oar geslagtelikheid in 
die besondere dienste meet besluit, te kenmerk. 

17.3.2.2 Besluitneming 
Uit die studie is· dit duidelik dat baie in die Skrif gese word oar die bestudeerde 
onderwerp. Daar is gepoog om oar al hierdie Skrifuitsprake wetenskaplik en getrou 
volgens die geformuleerde uitgangspunte navorsing te doen. As daar nag steeds tot 
verskillende resultate gekom word, bring dit tweedens die vraag na vore of die 
"waarheid" oor hierdie saak geken kan word. Kan ans werklik weet wat God (bv) in 
1 Korintiers 14, 1 Timoteus 2 en 5 openbaar, Skrifdele waaroor daar in hierdie studie 
erken is dat daar verskillende verstaansmoontlikhede is? Die antwoord op hierdie vrae 
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is nie eenvoudig nie, aangesien dit sowel hermeneutiese as Skrifbeskoulike kwessies 
behels. 

• Hermeneuties beskou, moet erken word dat die Bybelleser se insigte deur die 
sonde aangetas is (vgl 2.2.5 hier bo). Dit is inderdaad so dat die Heilige Gees 
die Bybelleser se verstand verlig en sodoende tot kennis van die waarheid lei, 
maar hierdie verligting vind plaas deur die arbeid van voortgesette eksegese. 
Hiervolgens is daar by die betrokke Skrifdele nie noodwendig meervoudige 
betekenismoontlikhede nie, maar wel meervoudige verstaansmoontlikhede. 
Solank die eksegese nag nie tot die betekenis van 'n Bybeldeel kan deurdring 
nie, is die eksegese nie afgehandel nie en moet biddend daarmee volhard 
word. 

• Wat Skrifbeskouing betref, moet erken word dat Bybellesers soms van die 
Bybel verwag om uitsprake te gee oar sake wat nie binne die skopus van die 
Skrif val nie (vgl 2.2.3). Dit sou dan daarop neerkom dat die Bybel "66rvra" 
word. Waar daar dan nie eenstemmigheid bestaan oar hoe bepaalde Skrifdele 
verstaan moet word nie, moet eksegete hulleself afvra of hulle nie te staan 
gekom het voor 'n situasie waar die Bybel 66rvra word nie. In so 'n geval - in 
casu die studie oor geslagtelikheid in die besondere dienste - moet dan 
biddend oorweeg word of dit hoegenaamd deel van die skopus van die Skrif is 
om oar geslagtelikheid in die besondere dienste inligting te gee. 

Die volgende aspekte mag van belang wees vir kerke wat oar geslagtelikheid in die 
besondere dienste besin: 

• Die kerke moet deeglik uitrnaak of verskille oar geslagtelikheid 'n verstaans
probleem is en of dit 'n kwessie is dat die Bybel 66rvra word. Dit betaken dat die 
kerke hulleself moet afvra of die kwessie van ~eslagtelikheid in die besondere 
dienste binne die skopus van die Skrif val of nie.17 

· 

• Indian dit sou blyk dat dit binne die skopus van die Skrif val, sou dit tot gevolg he 
dat alle staande besluite oar geslagtelikheid in die besondere dienste voorlopig 
gehandhaaf moet word tot tyd en wyl daar duidelikheid kom oar wat God daaroor in 
sy Woord bekendmaak. 

• Indian dit sou blyk dat dit buite die skopus van die Skrif val, hoef kerke nie verder na 
Skrifgronde hieroor te soek nie. Dit sal tot gevolg he dat besluite oar geslagtelikheid 
in die besondere dienste voortaan geneem behoort te word bloat met die oog op die 
goeie orde en opbou van die kerke en met inagneming van die kerklike tradisie 
waarbinne die kerk horn bevind. 

~ Indian kerke nie duidelikheid kan kry oar die vraag of hierdie aangeleentheid binne 
die skopus van die Skrif val of nie, sal wysheid nodig wees om die inrigting van die 
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kerk op so 'n manier te doen dat dit, menslik gesproke, God se wil die minste 
geweld sou aandoen. 

o As ooreengekom word dat elke plaaslike kerk 171 oar geslagtelikheid in die 
besondere dienste doen soos hy goed dink, mag God bedroef word omdat 
die eenheid van die kerk bedre!g word. 

o As vroulike lidmate wel tot die besondere dienste toegelaat word, mag dit 
God bedroef deurdat dit sy kerkregering (Christus as Hoof se regering van sy 
kerk deur mense, vgl 1.1.6.9) ernstig aantas. 

o As vroulike lidmate nie tot die besondere dienste toegelaat word nie, mag dit 
God bedroef omdat gawes wat Hy ten dienste van sy kerk gegee het (vgl 
1.1.6.12) nie aangewend word soos Hy dit bedoel het nie, en die Skrif 
verkeerdelik gebruik word om vroulike lidmate uit die besondere dienste te 
weer. 

17.4 Finale gevolgtrekking 
Die opdrag wat die GTV gegee het, is na die oordeel van die skrywers van hierdie boek 
hiermee afgehandel. Die bevinding is dat daar ender ons drie groat eenstemmigheid is. 
Tot die mate wat ans standpuntformulering (en veral ook die betrokkenheid van die 12 
addisionele persona) verteenwoordigend is van die GKSA, dui hierdie eenstemmigheid 
daarop dat daar nie grand is vir verdeeldheid in die GKSA oar hierdie aangeleentheid 
nie. 

Die verskille wat daar wel is, raak nie Skrifbeskoulike, eksegetiese en hermeneutiese 
vertrekpunte nie. Eerder is dit toe te skryf aan verskil in die beoordeling van die 
eksegetiese oortuigingskrag van die betrokke standpunte. Die verantwoordelikheid van 
die kerke is om hierdie verskille, insoverre as wat dit in die kerke bestaan, in 
afhanklikheid van die Here met groat verantwoordelikheid te bestuur. 

171 Of klassis, soos die praktyk by die CRCNA is/was. 
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