
 

Besluiten MV (5 juni 2014) 

Materiaal: (data invoeren in plaats van briefcodes) 

1. Acta Generale Synode Harderwijk 2011 (art. 29 Besluit 2); 

2. rapport van deputaten M/V in de kerk ‘Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie’ (05-

09-2013); 

3. aanvullend rapport van deputaten M/V in de kerk ‘Samen verder in dienst van het evangelie’ 

(32-D-21); 

4. br. D.A.C. Slump, Korte reactie op ‘Samen verder in dienst van het evangelie’ (32-D-22); 

5. adviezen van de hoogleraren A.L.Th. de Bruijne, B. Kamphuis, G. Kwakkel, H.G.L. Peels, C.J. de 

Ruijter, M. te Velde en de emeritus hoogleraar J. van Bruggen; 

6. brief van deputaten BBK (17-10-2013); waarin zij vragen om besluitvorming pas te effectue-

ren na consultatie van buitenlandse zusterkerken; 

7. brief van de GK Urk (03-12-2013); is niet overtuigd dat de conclusie gerechtvaardigd is dat 

naast mannen ook vrouwen mogen dienen in het ambt; 

8. brief van GK Hoofddorp (06-01-2014); wijst wijze waarop deputaten tot conclusie zijn ge-

komen resoluut af, heeft instemming met de verantwoording van D.A.C. Slump; 

9. brief van de CGKv Sneek (07-01-2014); verzoekt voorgestelde besluit 2c niet over te nemen, 

maar (ism CGK) te werken volgens voorstel D.A.C. Slump; 

10. brief van de GK Rijnsburg (07-01-2014); kan zich vinden in het minderheidsrapport en ver-

oordeelt de grote rol die de cultuur krijgt in het meerderheidsrapport; 

11. brief van de GK Katwijk (07-01-2014); betoogt dat niet de cultuur maar de bijbel doorslag-

gevend moet zijn en vraagt dat mee te wegen in de beoordeling van het rapport MV; 

12. brief van deputaten MV (30-12-2013); geven advies inzake brief van deputaten BBK (Mate-

riaal 6); 

13. brief van de GK Ten Boer (10-01-2014), verzoekt rapport MV af te wijzen en uit te spreken 

dat ambten uitsluitend door mannen zullen worden bediend; 

14. brief van de GK Mussel (10-01-2014); vraagt te besluiten het meerderheidsrapport af te 

wijzen; 

15. brief van de GK Bussum-Huizen (13-01-2014); verzoekt uit te spreken dat visie van deputa-

ten geen goede gronden biedt voor besluitvorming en verzoekt zorgvuldige afstemming met 

(buitenlandse) zusterkerken; 

16. brief van de GK Spakenburg-Noord (13-01-2014); verzoekt uit te spreken dat visie van depu-

taten geen goede gronden biedt voor besluitvorming en verzoekt zorgvuldige afstemming 

met (buitenlandse) zusterkerken; 

17. brief van deputaten kerkelijke eenheid (16-01-2014); vragen in lijn met deputaten betrek-

kingen buitenlandse kerken besluitvorming pas te effectueren nadat de GS van de CGK en de 

LV van de NGK hierover hebben kunnen spreken; 

18. brief van de GK Eemdijk (13-01-2014); verzoekt uit te spreken dat visie van deputaten geen 

goede gronden biedt voor besluitvorming en verzoekt zorgvuldige afstemming met (buiten-

landse) zusterkerken; 

19. brief van de GK Leiden (22-01-2014); vraagt zich af of het rapport voldoende basis biedt 

voor besluitvorming en stelt 3 concrete vragen; 

20. brief van de GK Bunschoten-Oost (28-01-2014); vraagt uit te spreken dat deputaten zich niet 

aan instructie houden en dat visie geen goede grond biedt om besluiten op te nemen over 

MV in de kerk; 

21. brief van de GK Kampen-Noord (31-01-2014); heeft kritische opmerkingen over onderdelen 

van het rapport maar steunt conceptbesluit 2a; 

22. brief van de GK St. Jansklooster-Kadoelen (30-01-2014); betuigt adhesie aan de brief van de 

GK Urk (Materiaal 7); 

23. brief van de GK Vlaardingen (03-02-2014); is overtuigd dat het op grond van Gods Woord 

niet verantwoord is dat zusters predikant of ouderling worden en wil hiervoor geen ruimte 

in het kerkverband; 

24. brief van de GK Capelle ad IJssel-Noord (08-02-2014); uit zorgen over de grote ruimte die in 

het rapport wordt gevraagd voor de eigen zeggenschap van de cultuur. 



 

 

Besluit 1: 

deputaten M/V in de kerk decharge te verlenen. 

 

Besluit 2: 

a. niet in te stemmen met de onderbouwing van de conclusie van de deputaten M/V in de kerk dat 

het past binnen de bandbreedte van wat als Schriftuurlijk en gereformeerd kan worden be-

stempeld wanneer naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen. 

b. de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen moet vrij 

bespreekbaar zijn zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt. 

 

Grond: 

het doorlopend spreken van de Schrift laat twee lijnen zien. De ene lijn is die van gelijkwaardigheid 

tussen man en vrouw – de andere die van het verschil in verantwoordelijkheid die God aan man en 

vrouw heeft gegeven; deze beide lijnen dienen verdisconteerd te worden. 

 

Besluit 3: 

a. een nieuw deputaatschap M/V en ambt te benoemen dat in kaart moet brengen: 

1. hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingevuld dat vrouwen zich daarbinnen kunnen 

inzetten voor Gods koninkrijk; dit met inachtneming van de onder besluit 2 genoemde 

grond; 

2. wat de consequenties van een dergelijke structuur zijn met betrekking tot de in gebruik 

zijnde formulieren en de kerkorde; 

3. hoe binnen de zusterkerken wordt gedacht over de invulling van de ambten van predikant, 

ouderling en diaken; dit met het oog op het onderhouden van de katholiciteit van de kerk. 

b. de binnen- en buitenlandse zusterkerken op de hoogte te stellen van dit besluit 3 en hen te 

verzoeken om advies. 

 

Gronden: 

1. een voortgaande bezinning op de vragen rond mannen en vrouwen in de ambten van predi-

kant, ouderling en diaken is gediend met een kritische bestudering van de huidige ambtsstruc-

tuur binnen de Gereformeerde Kerken in het licht van het totale onderwijs van de Schrift; 

2. de uit de tijd van de Reformatie afkomstige ambtelijke structuur van predikanten, ouderlingen 

en diakenen is niet rechtstreeks aan de Schrift ontleend en mag daarom naar gelang van de 

omstandigheden worden gewijzigd en/of aangevuld; 

3. niet alle werkzaamheden van de huidige ambtsdragers hebben direct te maken met het dragen 

van de verantwoordelijkheid voor de geestelijke leiding aan de gemeente; het is zinvol te on-

derzoeken welke taken door zowel mannen als vrouwen kunnen worden vervuld.; 

4. een andere invulling en indeling van de ambten van predikant, ouderling en diaken kan conse-

quenties hebben voor de inhoud van de in gebruik zijnde formulieren en ook voor de regelin-

gen van de kerkorde. 

5. overeenkomstig de regels voor de zusterkerkrelaties (GS Ommen 1993) behoren de zusterker-

ken op de hoogte te worden gesteld van de voorgenomen studie en de resultaten daarvan. 

 

Toelichting 

GS Ommen 1993 Acta art. 68 besluit 1 beschrijft de regels voor de zusterkerkrelaties. 

Regel 6 luidt als volgt: 

In geval van wijzigingen van of aanvullingen op de belijdenis, kerkorde of liturgische formu-

lieren die inhoudelijk van confessionele aard zijn, zal op het voornemen hiertoe bij de zuster-

kerken bijzondere aandacht worden gevestigd, zodat zoveel mogelijk overleg voor de defini-

tieve besluitvorming kan plaatsvinden. 

 
Besluit 4: 

a. een nieuw deputaatschap M/V in de kerk te benoemen, dat tot taak heeft: 



 

te werken aan de integratie van het bijbels onderwijs, de confessionele normen en de praktijk in de Gere-

formeerde Kerken met betrekking tot de rollen en functies van vrouwen en mannen in hun onderlinge 

samenhang, door 

1. actief te beschrijven hoe en op grond waarvan in Gereformeerde Kerken in verschillende situaties 

mannen en vrouwen hun gaven inzetten in de gemeente; 

2. daarbij ontwikkelingen, sterke punten, ‘best practices’, maar ook knelpunten en discussiepunten te 

signaleren, van een eerste afweging te voorzien en die te communiceren met de kerken; 

3. over waarnemingen en afwegingen in gesprek te gaan en te blijven met m.n. de medewerkers aan de 

Theologische Universiteit en aan het Praktijkcentrum; 

4. het gesprek over de roeping en het recht van vrouwen ook hun gaven in te zetten in de kerken te 

stimuleren en te ondersteunen met het oog op een praktijk die het veelkleurig spreken van de 

Schrift weerspiegelt, waarbij er bijzondere aandacht is voor: 

a. schriftgetrouw en gehoorzaam bijbel lezen; 

b. de invloed van de maatschappij op het denken en handelen van christenen; 

c. de bijzondere en aanvullende verschillen tussen man en vrouw. 

5. bij alle hiervoor genoemde activiteiten gericht te vragen naar de diverse ervaringen en overtuigin-

gen van vrouwen; 

b. wanneer er ontwikkelingen zijn in de kerken op dit punt die voldoende convergeren en waarvan het 

verantwoord is om er gemeenschappelijke afspraken over te maken, daarover aan de dan eerstvolgende 

generale synode voorstellen te doen; 

c. voorstellen die daar aanleiding toe geven tijdig via deputaten Kerkelijke eenheid en Betrekkingen buiten-

landse kerken te communiceren met binnen- en buitenlandse zusterkerken. 

 

Gronden: 

1. [a1-5] Het is verstandig op dit moment niet in te zetten op één of meer aangedragen ‘oplossingsrichtin-

gen’ in de vragen rond de mogelijkheid van vrouwelijke ambtsdragers, maar het gesprek in breder kader 

voort te zetten; 

2. [a1] De ontwikkelingen in de kerken op het punt van de rollen en functies van mannen en vrouwen in de 

gemeente verdienen een goede ondersteuning en interactie; 

3. [a2] De nu verschillende praktijken in de kerken vragen om een meer gemeenschappelijk proces van 

bewustwording en van elkaar leren. De urgentie daarvan wordt nu meer dan in het verleden ervaren; 

4. [a2] Door als kerken samen en in samenhang elkaars praktijk te leren kennen en te onderzoeken, vullen 

we elkaar aan en kunnen we groeien in eensgezindheid; 

5. [a3] Input vanuit de Theologische Universiteit en het Praktijkcentrum is nodig voor een theologisch en 

empirisch verantwoorde begeleiding van de kerkelijke ontwikkelingen en voorbereiding van eventueel 

nodige besluitvorming; 

6. [a4] Ongeacht overtuigingen over het al dan niet toegestaan zijn van vrouwelijke ambtsdragers valt er 

nog veel te winnen in een doorgaand gesprek over roeping en recht van vrouwen om ook hun gaven in te 

zetten in de kerk; 

6a. [a4a] Er is verschil van inzicht over de manier waarop wij voor ons leven hier en nu conclusies trek-

ken uit wat de bijbelschrijvers in eerste instantie voor hun lezers van toen opschreven; 

6b. [a4b] Deputaten M/V hebben in hun rapport terecht aandacht gevraagd voor de spanning die velen 

voelen tussen de rollen en functies die vrouwen in de kerken en in de maatschappij vervullen; 

6c. [a4c] De reële verschillen tussen man en vrouw vragen een eigen afweging, bijvoorbeeld door aan-

dacht te geven aan ‘gender-studies’; 

7 [a5] Wanneer het gaat over de roeping en het recht van vrouwen om ook hun gaven in te zetten in de 

kerken kan hun eigen inbreng niet gemist worden; 

8 [2] Het is goed de tijd te nemen om gemeenschappelijke besluitvorming op dit onderwerp vanuit de ker-

ken zelf te laten opkomen en in alle rust zoveel mogelijk gezamenlijkheid te laten groeien; 

9 [3] De afspraken met zusterkerken in binnen- en buitenland moeten zo zorgvuldig mogelijk worden nage-

komen. 

 

Benoeming, tijdpad, budget 


