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Een van de belangrijkste onderwer-

pen op onze synode is zonder meer 

de vrouw in het ambt. Velen wachten 

met spanning af of de synode iets gaat 

beslissen en zo ja wat. Het is een lastig 

onderwerp. Veel broeders en zusters 

zijn ervan overtuigd dat de Bijbel de 

vrouw in het ambt verbiedt. Anderen 

zijn ervan overtuigd dat de Bijbel het 

juist gebiedt. De tegenstellingen zijn 

groot. Maar juist rondom dit onder-

werp is er iets vreemds aan de hand: 

een grote groep mannen praat over de 

toekomst van vrouwen in de kerk. Kan 

dat eigenlijk wel? 

Om deze vraag te beantwoorden wil ik 

graag verwijzen naar de Joodse filo-

soof Emmanuel Levinas (1906-1995). 

Hij heeft de zogenaamde ‘filosofie van 

de Ander’ ontwikkeld. Hij verwijt de 

westerse cultuur dat ze geen oog heeft 

voor ‘de Ander’ (die hij vanwege het 

belang van het begrip consequent met 

een hoofdletter aanduidt). Ze probeert 

de Ander te beheersen, in een hokje 

te stoppen en naar haar eigen beeld te 

vormen. Maar zo raken we de Ander 

kwijt. Levinas stelt dat we de Ander 

alleen kunnen leren kennen als we hem 

of haar in het gelaat kijken. Daarbij 

gaat het niet om de kleur van de ogen 

of de vorm van de neus, maar in het 

gelaat zien we de naaktheid en de 

kwetsbaarheid. Dat gelaat roept het uit: 

‘Overweldig me niet.’ Niet zomaar een 

roep, maar een ethisch appel. Zo is het 

de Ander die mij oproept mijn verant-

woordelijkheid te nemen. 

De synode bestaat uit mannen. Thuis 

kijken ze in het gelaat van hun eigen 

vrouw, maar op de synode is ‘de’ vrouw 

afwezig. Er is geen gelaat om in te 

kijken. Geen gelaat dat de mannen-

broeders de opdracht geeft: ‘Neem je 

verantwoordelijkheid.’ Er is geen gelaat 

dat uitschreeuwt: ‘Overweldig me niet.’ 

Geen gelaat dat zegt: ‘Stop ermee om 

vrouwen te vormen naar het beeld 

van de man.’ Of dat zegt: ‘Zie, wij zijn 

geschapen naar het beeld van God. We 

willen God dienen. Ook in het ambt. Vol 

liefde en vol gaven.’ 

Het gelaat van de vrouw roept mannen 

op om vrouwen niet te ‘overweldigen’, 

maar echt de Ander te zien en zich door 

die Ander te laten gezeggen. Het zou 

goed zijn als de synode ook vrouwen 

zou ontvangen die met hun gaven de 

gemeente in het ambt willen dienen. En 

hen echt in het gelaat te kijken. Met een 

beetje creativiteit kunnen ze misschien 

ook nog meebeslissen. 
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