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Zonen & dochters profeteren behandelt het vraagstuk van mannen en vrouwen in de gemeente 
van Christus vanuit verschillende benaderingen, waaronder de hermeneutiek, de geschiedenis, 
de wetenschap, de dogmatiek en de exegese. Het boek is tot stand gekomen door 
medewerking van vijfentwintig auteurs die vrijwel allemaal uit kerken komen waar vrouwen 
niet worden toegelaten tot alle taken, ambten en bedieningen. Het boek leest als een 
gezamenlijke zoektocht van deze diverse groep auteurs: een zoektocht naar antwoorden op de 
vraag hoe christenen en hoe de kerk dienen te denken en te handelen ten aanzien van de 
positie van vrouwen en mannen in de gemeente van Christus. Door deze gezamenlijke 
zoektocht in een boek te verslaan willen de auteurs tevens de bezinning en het gesprek over 
dit onderwerp in de kerk bevorderen. Het boek eindigt ook met een sterk pleidooi voor deze 
bezinning: door deze bezinning heen zal de kerk zich op een verantwoorde manier kunnen 
vernieuwen. 



In diverse kerken en onder christenen in het algemeen wordt verschillend gedacht over de 
positie van vrouwen en mannen in de gemeente van Christus. In het boek wordt een variatie 
aan argumenten en argumentatielijnen beschreven die in de kerkelijke praktijk werden en zijn 
waar te nemen. Temidden van deze variatie is het auteurscollectief echter van meet af aan, 
letterlijk vanaf de eerste pagina van het ‘Woord vooraf’, transparant over de belangrijkste 
bevinding van haar zoektocht, namelijk: “… we zijn allemaal (weer) geraakt en verrast over 
hoe positief de Bijbel spreekt over het spreken en leiden van vrouwen” (p. 7). Een aantal 
bladzijden verder zetten de auteurs dit gegeven om in een ‘droom’, namelijk dat “… jongens 
en meisjes de verwachting mogen hebben dat zij later alle gaven die de Geest hun geeft voor 
de opbouw van de kerk mogen gebruiken” (pp. 13-14). En nog meer toegespitst: “… 
[V]rouwen die de gave hebben om te preken en leiding te geven, kunnen zich ontwikkelen tot 
vrouwen in dienst van God, zonder zich onvrouwelijk te voelen” (p. 14). 

Ik vind het sterk dat Zonen & dochters profeteren op deze manier van meet af aan expliciet is 
over de belangrijkste kern van het betoog in het boek. Dat laat de lezer niet zelf de puzzel 
leggen van welke positie de auteurs innemen. Tegelijkertijd nodigt het de lezer uit bij het 
lezen  kritisch te volgen hoe de auteurs tot deze positie zijn gekomen en hoe hij of zij zelf een 
positie zou willen en kunnen verantwoorden. 

Zonen en dochters profeteren behandelt uiteenlopende onderwerpen: zondeval en vloek; de 
rechtspositie van vrouwen in de Bijbel en de relatie tot Gods wet; de plaats en rol van 
vrouwen in en rondom het leven van Jezus; Pinksteren en de betekenis van de 
zogenaamde  ‘zwijgteksten’; Bijbelse gronden voor de invulling van de ambten in de kerk; het 
belangrijke woord ‘dienen’ in relatie tot het thema (on)gelijkwaardigheid; en het thema 
profeteren. Daarnaast bevat het boek meer informatieve hoofdstukken over sekse en 
sekseverschillen en over een steeds veranderende kerk. Persoonlijk vond ik deze twee 
laatstgenoemde hoofdstukken het minst toevoegen aan het betoog van het geheel van het 
boek. 

Al met al is Zonen & dochters profeteren een omvangrijk verslag geworden, verdeeld in 
vijftien hoofdstukken met een uitgebreid notenapparaat en bibliografie. Doordat elk hoofdstuk 
is opgedeeld in relatief korte stukjes tekst onder heldere kopjes is het boek aantrekkelijk om te 
lezen en zijn specifieke onderwerpen snel gevonden. Bovendien wordt gewerkt met drie 
soorten kaders die helpend zijn bij het bestuderen van het onderwerp: het kader ‘Verdieping’ 
met aanvullend materiaal, het kader ‘Stop en denk na’ met een uitnodiging om verder door te 
denken over een kwestie en het kader ‘In gesprek met’ met daarin een discussie met een 
andere auteur. 

Hoewel de auteurs tot een duidelijke positiekeuze komen, is het boek veel meer dan zomaar 
het ventileren van een mening in een kerkelijk debat. Het is allerminst een “dubieuze bijdrage, 
op het irritante af” zoals ik ergens las van iemand die zich duidelijk niet kon vinden in de 
positiekeuze van de auteurs. Zonen & dochters profeteren is daarentegen een serieuze, 
constructieve, zeer lezenswaardige bijdrage voor een ieder die zich wil laten informeren over 
de thematiek van man/vrouw in de kerk en zich een eigen mening in de bezinning en het 
gesprek daarover wil vormen. 

	


