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1 Korinthe 11:1-16 

  

Dit gedeelte doet vaak veel stof opwaaien. In veel landen dragen vrouwen een hoedje of hoofd-

doek. Dit is in Nederland bij de Reformatorische gemeenten en bij sommige Hervormde 

gemeenten, maar in andere landen ook bij Pinkstergemeenten, Baptistengemeenten en 

Evangelische gemeenten.  

Als je de taal plakt op de cultuur van nu moeten vrouwen inderdaad een hoedje op, maar de tekst 

is niet zo eenvoudig, dat we dat zomaar moeten concluderen. Wat is de betekenis van de 

hoofdbedekking? Wat is de context? Vind je deze tekst ook door in het onderwijs dat de Here 

Jezus aan de discipelen gaf? Nee, daar zei hij niets over. 

Waar gaat het nu over? In 1 Kor. 7:1 lees je dat Paulus een brief heeft ontvangen van de gemeente 

en dat hij antwoord geeft op de gestelde vragen over dingen die spelen in de gemeente van 

Korinthe. Gaat het hier over of er hoedjes moeten worden gedragen of niet? 

Iedere keer komt naar voren dat de gemeente van Korinthe bestaat uit allerlei verschillende 

soorten mensen, met name uit de Joodse en Griekse cultuur met al de afgoden. Het gaat elke keer 

over de botsing die de schrift oplevert tussen elkaar en de cultuur.  

Paulus heeft 2 dingen voor ogen bij moeilijke onderwerpen, namelijk: Hoe zijn jullie gemeente met 

elkaar met mensen uit allerlei stromingen zoals atheïst, Jood, Griek, enz. Dat is lastig.  

Allen hebben ze hun gedachtengoed, net zoals bij ons in de gemeente. Wij hebben mensen die zijn 

opgegroeid in deze gemeente, mensen die moslim zijn geweest, een katholieke achtergrond 

hebben of Gereformeerde komaf enz. Dat was toen niet anders. 

 

Het tweede wat altijd een grote rol speelt bij Paulus is hoe we de missie niet kunnen vergeten. Dat 

zag je bv. bij het vlees, je zag ook dat mensen je uit kunnen nodigen om bij je te komen eten.  

  

In dit gedeelte speelt vers 23 uit hoofdstuk 10, over de christelijke vrijheid, weer een grote rol: 

’Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, 

maar niet alle dingen bouwen op.’ 

En ook 1 Kor. 10:32 speelt hier weer een grote rol: 32Geef geen aanstoot, niet aan de Joden (de 

binnenwereld) en de Grieken (de binnenwereld), en ook niet aan de gemeente van God (de 

binnenwereld),33Zoals ik ook in alles allen behaag, door niet mijn eigen oordeel te zoeken, maar dat 

van velen, opdat zij behouden worden.’ 
 

In vers 1 zegt hij: ‘Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.’ – Hij roept op om 

zijn voorbeeld daarin te volgen.  

Paulus onderwerpt zich aan Christus, met als doel: dat de gemeente opgebouwd wordt, dat het 

evangelie de wereld ingaat zodat mensen behouden worden en dat de naam van de Heer 

geprezen wordt. Dat is ook het doel van dit gedeelte.  

 

Eerst staat er dat er vrijheid is in Jezus’ naam en dan komt er opeens iets over hoedjes dragen. In 

onze tijd wordt dat juist gezien als iets beklemmends. Als wij Islamitische vrouwen met een 

hoofddoekje zien, denken wij meestal niet aan een toonbeeld van vrijheid, vanuit onze cultuur 

gezien.  

Tegelijkertijd vinden wij bepaalde dingen een schande. Stel dat iemand in zijn zwemkleding de 

dienst gaat leiden, dat vinden wij niet gepast. De vraag is, waar dat staat. Er staat nergens dat dat 
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niet mag. Er staat ook nergens dat je als voorganger een stropdas moet dragen als je de dienst 

leidt of een toga.  

Een voorganger gaat niet in zijn zwembroek preken, omdat hij iets hogers als doel heeft. Hij wil de 

gemeente dienen en geen aanstoot wil geven aan mensen.  

De voorganger wil niet dat mensen zich gaan ergeren aan zijn kleding of gedrag, omdat dat afleidt 

van de boodschap. De aandacht komt dan op de voorganger. Dit is waar het ook om gaat in dit 

gedeelte over de positie van de vrouw.  

 

Woorden die eruit springen zijn ‘eer en oneer’(: 4, 5, 16) en ‘schande’ (:6). Eer en schande gaat 

erover dat je je verhoudt naar iemand. Het gaat hier over hoe je tegenover iemand in de 

gemeente staat. De samenleving speelt een rol in Korinthe.  

Veel vrouwen in de samenleving van de Griekse cultuur waren vrijgevochten types. Je had een eer-

ideaal en een schande-ideaal. De schande in die tijd voor vrouwen was dat je kaalgeknipt was. 

Toch deden veel vrouwen dit, omdat het een heidens ideaal was, namelijk de tempelprostituees. 

Zij scheerden zich kaal omdat ze dan een beter contact hadden met de goden, het was ook een 

teken van een goddelijk contact.  

Aan één kant werd er van deze prostituees genoten, maar aan de andere kant was het een schande.  

‘Vlucht weg van de hoererij en afgoderij’ werd gepredikt. Als iemand dan in de gemeente kwam en 

zich kaal scheerde, omdat een christen vrijheid heeft, kwam de focus op zo’n persoon te liggen 

i.p.v. op het evangelie. 

De vraag is dus: Om wie draait het in de gemeente? Gaat het om je mooie uiterlijk? Of hoe mooi 

je je leven hebt ingericht? Gaat het erom om seksueel aantrekkelijk te zijn? Kortom: draait het om 

zien en gezien te worden? In dat geval draait het niet meer om de Here Jezus.  

Daarom: ‘Geef geen aanstoot.’ Daarom moest er een ordening komen. Dat is waar het hier om 

gaat. Wat weerspiegelen wij? 

Gaat het om de vrijheid of luisteren we naar God en is de gemeente een plek waar de Here God 

zichtbaar wordt, naar de ordening die God gegeven heeft.  
 

Plaats van de vrouw in de gemeente 
2’En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals 
ik die aan u heb overgeleverd.’ Dit is het mooie waar Paulus mee begint. Hij heeft het niet over 
‘mijn leer’, maar over ‘de overleveringen’, hij levert de leer van de Here Jezus over.  
 
3’Maar ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de 
vrouw en God het Hoofd van Christus.’ Dit is het basisprincipe dat al heel wat teweeg brengt in 
onze samenleving omdat er dan meteen geconcludeerd wordt dat de vrouw dus minderwaardiger 
is dan de man. Dit komt door het woordje ‘hoofd’. Dit Griekse woord is lastig te vertalen. Wij 
denken aan ‘baas’, maar dat wordt niet bedoeld! Zo werkt God niet. God werkt niet als een 
baas/slavendrijver/dictator o.i.d. Nee, Christus heeft juist zijn leven voor ons gegeven. Zo dient de 
man te zijn in het huwelijk. Zo is God ook naar Jezus toe. Toen Hij hier op aarde was werd hij ten 
volle ondersteund. 
Het hoofd betekent hier: ‘de vertegenwoordiging’. God is de vertegenwoordiging van Christus. 
Christus is de vertegenwoordiging van iedere man. De man is de vertegenwoordiging van de 
vrouw. Het gaat om ‘opkomen voor’ en ‘in het belang van de ander. 
Dit heeft Paulus niet zelf verzonnen. We lezen het ook in de scheppingsorde, zie Genesis 1 en 2. 
God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk, naar Zijn beeld. God heeft een bedoeling met de 
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scheppingsordening. Dit gaat in tegen de genderideologie die daar niets van moet weten omdat 
Gods sporen uitgewist moeten worden, maar het staat er. 
In de gemeente moet niet de ordening van de maatschappij of cultuur worden overgenomen, 
maar de ordening van Christus. Paulus stelt hier ‘orde op zaken’. 
De ordening is een doorgeefluik van genade waarbij ieder op zijn eigen positie zit.  
 
1 Korinthe 15:28, een tekst over de eindtijd: ‘En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, 
dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, 
opdat God alles in allen zal zijn.‘ 
Door de houding van Jezus wordt God verheerlijkt. Hoe wordt dat zichtbaar? Dat zien we hierna.  
 
Het gaat in vers 4 niet over of de man iets op zijn hoofd heeft, maar of hij de Heer in zijn gedrag 
eert. Er waren in die tijd mannen en vrouwen die van rol wisselden. Je hebt hier dus te maken met 
gendertoestanden. Het ging bv. om mannen die zich als vrouwen gingen verkleden en lang haar 
droegen. In de Griekse en Romeinse samenleving was het dragen van lang haar van een man een 
oneer. Deze mannen droegen dan iets op hun hoofd. Wat Paulus hier zegt is: een man die niet 
leeft naar hoe hij gemaakt is, onteerd zijn Schepper. Het gaat over mannen in de gemeente. Dat 
zie je ook aan het woord ‘profeteren’. Profeteren gebeurde binnen de gemeente en was voor de 
gemeente. Het gaat hier niet over het huwelijk, maar over de man en vrouw in de gemeente.  
‘4Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd.’ 
 
‘5Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want 
het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is.’ Dit gaat over vrouwen die mee wilden gaan in 
de Korinthische cultuur waar je als prostituee werd kaalgeschoren en het ging over vrouwen die, 
wat uiterlijk betreft, zich helemaal niet meer vrouwelijk opstelden.  
De vrouw moest zich niet mannelijk opstellen en de man moest zich niet vrouwelijk opstellen.  
Nu zijn er mensen die verwijzen naar Galaten 3:25-28 
 
25’Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester (de wet als 
leermeester). 26Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27Want u 
allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 
28Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men 
slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in 
Christus Jezus.’ 
Het kind worden van Christus komt dus door geloof en niet door je positie, man of vrouw, alleen 
door genade. Daarmee valt de scheppingsorde niet weg.  
Op geloofsgebied mag een man ook profeteren of bidden in gemeente want in geloof staan we 
gelijk. We moeten niet net doen alsof we hetzelfde zijn als man en vrouw, dat is wat anders.  
In geloof zijn we gelijk(waardig), maar de gelijkvaardigheid is anders zodat het beeld van Christus 
in de gemeente zichtbaar wordt in hoe we gemaakt zijn.  
 
In :6 zegt Paulus dat als je je niet als vrouw wilt gedragen, je je dan net zo goed helemaal kaal kunt 
knippen, dan kan het net zo goed extreem dat maakt dan niet uit.  
 
6’Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen.’ Als het 
echter voor een vrouw schandelijk is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn (dat was het in die tijd), laat 
zij dan het hoofd bedekken. Het ging hier om lang haar, zodat je liet zien dat je de scheppingsorde 
serieus neemt, dat je een vrouw naar Gods eer mocht zijn.  
Alles gaat om: weerspiegel de Here Jezus in alles, dus ook met je uiterlijk.  
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In onze tijd gaat het dus ook over eer en schande. Het gaat dus niet om lang haar, maar of je wilt 
leven naar Gods eer. Kijk ook naar wat ‘eer’ is in jouw cultuur of ‘schande’. Daarom gaat de 
voorganger niet in zijn zwembroek op het podium staan. Ook al staat dat nergens in de Bijbel. Het 
gaat erom wie je wilt vertegenwoordigen. Zien ze jou of de Here Jezus? 
Draait het in bv. in de kerk of in de kring om Jezus of gaat het alleen over jouw verhaal? 
Paulus vraagt eigenlijk: ‘Doe je mee met het weerspiegelen van de Here Jezus’? De 
onderbouwing volgt hierna. 
 
7’Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God 
is (Hij moet niet met lang haar gaan lopen). De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. Hier 
staat niet ‘het beeld’. De vrouw krijgt niet de opdracht om op de man te lijken, zij  moet vrouwelijk 
blijven.  
De man had wel de opdracht gekregen (:7) om op God te lijken.  
 
8De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man (Genesis 2:18 ‘De Here zag dat het 
niet goed was dat de mens alleen was). 
9Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de 
man. De vrouw was niet gemaakt als hulpje of slaafje, maar omdat de man niet compleet was. 
Er moest iemand bij de man komen met vrouwelijke competenties. Niet als aanhangsel, maar als 
iemand die naast hem stond. Dat moet in de gemeente blijvend zijn, tot eer van God. Wel 
gelijkwaardig, maar niet gelijkvaardig. Ze hebben elk hun eigen competenties. Waarom? Omdat 
ze elkaar nodig hebben en zoals wij Christus nodig hebben. Christus wil ook niet zonder de 
gemeente zijn. Daarom gaf Hij ook zijn leven voor ons, uit liefde. Die heerschappij is een dienen.  
 
10’Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen.’ 
Hier gaat het wel om een hoofdbedekking. Als iemand de gemeente binnenkomt, moet hij kunnen 
zien wie hij/zij vertegenwoordigt/dient, dus of je te maken hebt met een man of vrouw. Bij een 
man moet zichtbaar zijn dat hij niet uit is op de vrouwtjes, maar dat hij de Here Jezus aan het 
dienen is.  
In de gemeente moet een teken van gezag zichtbaar zijn, bv. een ring als teken van je huwelijk, 
maar ook in je gedrag. Zorg ervoor dat je geen verkeerde reacties uitlokt, zodat het gaat leiden 
naar ‘porneia’, een verkeerde vorm van afgoderij. Geef dus geen aanstoot, want daarmee draait 
het om jou, om jouw aantrekkelijkheid of andere dingen zoals macht, i.p.v. om de Heer. Je kunt 
ook kiezen voor een hoedje, maar dat hoeft niet.  
Het gaat erom: hoe laat je vandaag de dag, in onze maatschappij, zien dat je een christen bent die 
de Here gehoorzaamt, bv. in je huwelijk, in je man/vrouw zijn, in je opvoeding, in de diensten enz. 
Zien mensen aan wie je toebehoort? Als een hoedje een teken voor je is van ‘ik wil eerbied hebben 
voor Jezus’, kun je die opzetten, maar niet omdat het van de kerk moet. 
Eigenlijk staat er in de tekst: ‘Blijf bij je rol zoals je geschapen bent in Genesis’.  
Dat geldt ook voor hoe je je kleedt. Ook bv. Deuteronomium 22:5 laat dat zien: ‘Mannen zullen 
niet rondlopen in vrouwenkleding en vrouwen zullen niet rondlopen in mannenkleding.’ 
Ook 1 Timotheüs 2:9 en 1 Petrus 3:3 geven dingen aan daarover, dat vrouwen worden opgeroepen 
zich eerbaar op te stellen. Daar gaat het over de haardracht. Het gaat erom dat je je niet zo 
aantrekkelijk gaat kleden dat de aandacht alleen naar jou uitgaat, maar wees beheerst zodat je niet 
een object van seksualiteit wordt, maar dat je de Here Jezus weerspiegelt.  
 
In :10 staat ook nog ‘omwille van de engelen’. De engelen leven ook in een ordening. Laten we, 
net zoals de engelen, Jezus op nummer 1 zetten en Hem de eer en lof bezingen. Zij leven al in die 
ordening. Laten wij de scheppingsordening serieus nemen.  
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1’1Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere.’ 
Ook in de erediensten blijft de scheppingsorde overeind staan, met de bijbehorende 
competenties: leiderschap en dienstbaarheid. Dit is de reden waarom er bij ons geen 
vrouwelijke predikanten zijn in de gemeente, omdat we Gods orde willen weerspiegelen, niet 
omdat ze dat niet zou kunnen! 
 
Vers 12 bevestigt vers 11. 
12’Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle 
dingen zijn uit God.’ Man en vrouw zijn beide nodig. Dat is juist de kracht van de schepping.  
Dat zie je ook bij het krijgen van kinderen. Als we samen kinderen willen krijgen, hebben we elkaar 
nodig. De scheppingsordening is: we hebben elkaar nodig. In de gemeente mag dat terugkomen, 
te zien zijn, tot eer en glorie van God en niet tot mensen. Hoe mooi is dat? Ook al weten we dat in 
onze tijd deze ordening verduistert kan worden door invloed van zonden.  
 
Dan volgt de eindconclusie: 
13’Oordeel bij uzelf: is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt?’  
Hij stelt hier een culturele vraag. Moeten we hier een vergelijking maken met de prostituees die 
met een kaal hoofd bidden en waar een buitenstaander zou kunnen denken dat ze dat ook goed 
zouden vinden en dat ze dus porneia ook geen probleem zouden vinden? Afgoderij? Blijkbaar geen 
probleem in de gemeente, dat kan hier ook. Hoe schandelijk wil je het hebben? Die indruk wil je 
niet vestigen, dat is niet gepast.  
14Of leert ook de natuur (en cultuur daar) zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een 
oneer voor hem is? 
15Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een 
bedekking aan haar gegeven is. Hier zie je dat het niet over hoedjes gaat maar om scheppingsorde.  
 
16Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, (hier kun je als tussenzin zetten: Ik wil het volgende 
zeggen over onze gewoonten: ) wij hebben een dergelijke gewoonte niet (wij leven naar de 
scheppingsordening), en de gemeenten van God evenmin (in andere gemeenten ook niet).  
Het slaat dus op de gewoonte, dat het niet de cultuur in de kerk is, dat vrouwen als man door het 
leven willen gaan en andersom.  
 
Dit is best een lastig thema tegenwoordig. Voor de gemeente gaan we dan ook een spannende tijd 
tegemoet als we zo willen leven, want in de wereld zal deze boodschap niet positief landen. In de 
gendertheologie is het adagio: Jij leeft naar wat jij wil.  
In de wereld moeten zij de keus maken die ze willen, maar onder de leiding van de geest is het 
anders. Het is niet onze taak om de wereld te veranderen. In de gemeente zijn we aan elkaar 
gegeven, we zijn aan elkaar verbonden, net zoals in het huwelijk.  
We bidden niet alleen dat we onze hulp van de Here verwachten, maar dat we ook ons leven aan 
Hem hebben gegeven. Dat maakt de gemeente anders dan de wereld. 
Hoe stel jij je op? Wie vertegenwoordig jij? Hoe laat je zien dat de Here jouw gezaghebbende is? 
Dien jij de Here? Denk daarover na. De eenheid zit in de onderwerping van ons leven aan de Here 
Jezus. Hij is ons hoofd, de Heer van de gemeente en Hij heeft ons ook wonderlijk, verschillend, 
gemaakt. Daar danken we Hem voor.  
 


