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Rondschrijven aan alle SGP-stemmers

Over de rol van vrouwen.

Binnen de gereformeerde gezindte speelt zich een actuele discussie af over het standpunt: vrouwen in

de politiek. De gereformeerde gezindte wil op grond van de Bijbel, en dan met name Paulus zijn

uitspraken, geen vrouwen in de politiek. Maar.....ik lees in mijn Bijbel van een vrouw die een profetes

was, legeraanvoerster en richteres van Israël. Zij (Deborah, wat betekent: vlijtig) was een profetes en

het volk ging naar haar toe om raad. 

Waarom wilde Barak persé dat Deborah mee ging de vijand tegemoet terwijl Deborah al geprofeteerd

had dat hij de overwinning zou behalen? Barak zei niet tegen Deborah blijf jij maar thuis achter het

aanrecht en bemoei je niet met mannelijke zaken, nee, hij wilde haar mee hebben. Dit kan niet anders

daarom zijn dat Barak bij Deborah vertrouwen en zekerheid zag, die hij zelf niet had. Vervolgens

verlaat zij haar man en huis en gaat zij zelf mee de strijd tegemoet en geeft bevelen aan de

aanvoerder, zij bepaalt dus de aanvalsstrategie. Vele mannenlevens waren dus in de hand van een

vrouw. Wat een vertrouwen en zekerheid moet deze vrouw gehad hebben! Later wordt zij zelfs een

moeder in Israel genoemd. Waar is er nu onder ons volk nog een vrouw die we, gelijk Deborah, een

moeder Israels kunnen noemen?

Hoe kan de gereformeerde gezindte met de Torah in de hand beweren dat van Godswege een vrouw

moet zwijgen, geen volk mag besturen laat staan een politieke rol vervullen? Indien het Gods

bedoeling was dat een vrouw zou zwijgen in de gemeente (politiek) en zich onderdanig aan de man

moet gedragen, waarom geeft God dan meerdere keren in de Bijbel de overwinning van een oorlog

d.m.v. een vrouwenhand? En waarom werkt God op verschillende andere plaatsen door middel van

een vrouw? Nergens lees ik dat God gebiedt dat de vrouw zich alleen maar bezig moet houden met

huishoudelijke zaken en de kinderen en zich niet mag laten horen in de gemeente. Is dit geen

patriarchale invloed bij Paulus?

Indien de vrouw zich onderdanig moet gedragen aan de man, waarom de man dan evenzo niet aan de

vrouw? Door te stellen dat alleen de vrouw onderdanig moet zijn aan de man krijg je machtsverschil,

wat weer leid tot verdeeldheid. Waar vrouw en man werkelijk tot één vlees en één hart gekomen zijn,

is geen machtsverschil noch onderdanigheid van de een aan de ander. Daar is gelijkheid zoals dat bij

tweelingzielen is als een volkomen eenheid. 

De mens is naar Gods beeld geschapen. Zowel de vrouw als de man. Hoe kunnen wij dan nu, het

vrouwelijke vernederen, veronachtzamen en oneerbiedwaardig maken? Stond er in ons land nog

maar eens een Deborah op die ons volk bij de hand nam en weer terug leidde naar Gods

(natuur)wetten. Een Deborah die ons de weg van zelfovergave en zelfverloochening (bekering)

voorhield. Stond er nog maar eens een Deborah, Jael, of Hulda op die te midden van alle kerkelijke

verdeeldheid, twisten en scheuringen een oprecht getuigenis van de waarheid vanuit het hart liet

horen en zo weer eensgezindheid kon bewerkstelligen. Wat een rijke zegen zou zij zijn voor ons land.

Het moet voor jullie nu wel een vreugde zijn dat de koningin plaats maakt voor een koning. Want het

bevreemd mij dat de gehele reformatorische gezindte zo koningshuis gezind is, ondanks dat er een

vrouw op de troon zit wat eigenlijk niet klopt met jullie grondslagen.

Waarom gedragen de mannen van de SGP zich zo vrouwelijk door hun baarden af te scheren? De

baard is aan de man bij de schepping gegeven als secundair kenmerk van man-zijn.

Laten we niet langer vasthouden aan oude ingesleten gewoontes of menselijke dogma’s die in strijd

zijn met Gods geboden en de natuurwetten.

Pieter v.d Meer jr.

Harskamperweg 5

3774JN Kootwijkerbroek

www.pentahof.nl


